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SE ÇÃ O III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII —

DEPARTAMENTO NACIONAL •
DA 1 ROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO 121.532
27 de Julho de 1960
Rsquerante; Josef Gabier — Suíça.
Título; Caixa para acondicionar e
eiNtribuir substâncias pastosas.
Privilégio de invehção..
1.0 — Caixa para acondicionar •
distribuir substâncias pastosas dotada
sem um fundo que se apoia de modo
a poder girar na parede periférica da
caixa, e com um fundo intermédio
que forma embolo que está acoplado
ao referido primeiro fundo por Jatarassédio duma falha de mola e que á
ajustável ao longo da parede maiférica
me duma tira que curva. em arco que
paio fato da f8lha de mola ter a fordotada da robe, interior, caracterizada
• estende milbre um diâmetro da caixa, • polo fato do fundo da caixa ou
o fundo intermédio que forma embolo
ser dotado com meios parà segurar a
parte central da 851ha de mola e ser
dotado com uma ranhura que si
tende sabre um diâmetro da caixa •
que se destina a receber as extrai:tidalivres da falha de mola on, forma
d. tira.
Total de 4 pontos.
TERMO DE PATENTE N.° 121.848
de 29 da Julho de 1960

QUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE UM

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

madamente 'paralelos entre si, afim de
segurar a peça de roupa (15) pelo feito

da tensão.
Total de 8 pontos.

O requerente reivindico a prioridade
de idéntico pedido depositado na Reparuma distância dos membro. de supor- internamente de um trançado de fios tição de Patentes enliça de 25 de

to; pelo fato de apresentarem ode raferidos dispositivos de fixação segundas
partes para o suporte dal referidas vigas • painéis numa posição final na
qual as borda, dos painéis ficam apartadas por entre as vigas e os membro.
de suporta; • paio fato de que as referidas segunda. partes são construídas de modo a que os dispositivos fixadores possam, sempre, ser levados de
volta da sua posição final à sua ref.Tida primeira posição.
Segumn-se os pontos de 2 a 10.
A requerente reivindica da ae8rdo
com a Convenção Internacional • o
Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903. de
27 de agEsto de 1948, a prioridade do
corresponda:1U pedido depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 1. 0 de amSeto de 1989, sob n.0 II.

37.080 V/37a..

TtRMO 121.748

4 de Agasto de 1960
Requerente; Sociedade Industrial
de Brinquedos Sobrinca fl. A. — Saltado do Rio de Janeiro.
Título: Nova articulação de guarda.
de cama de criança..
Privilegio d. invenção.
1.0 — "Nove articulação de guardas
de cama de crianças", caracterizada
por haste, de guias, fixadas nos lados
de cada cabeceira, verticalmonto. Nado cada hasta me duas extremidades .•
a parte central desviada, da modo a,
sendo aparafusadas palas extremidades
e pala parte centra/, formar dois trilho* distanciado. varticais, um em seguimento abaixo do outro, e tendo o
trilho superior uma seria de rasgos
veiadoi longitudinalmente.
Total de 4 pontos.

Hunter Douglas Intkational Corporation — Estados Unidos da Amedoa.
Título: "Uma estrutura de apainelamento para um tato, parede ou: euperficias semelhantes e um processo
para a fabricação da mesma".
Privilégio da invenção.
1.° — Uma estrutura de apainelamento para um teto. Parede ou 4uPerTERMO 121.710
!fole mmelhante, comprendendo painéis que são arqueados junto às suas
5 de Agasto de 1960
bordas longitudinais e são sustentados
por vigas, vigas ou suportes Sisos sustentados por membros de suporte. traRequerente: Cid Stockler — São
vessas ou barrotes, caracterizada pelo Paulo.
fato de as referidas vigas serem pratas Titulo: Nova cadeira.
aos membros de suporte por maio da Privilegio do invenção.
dispositivo, fixadores compreendendo
primeiro partes para o suporte dos re- 1.0 — Nova cadeira, caracterizada
feridos painéis e vigas numa Prime:ra por compreendas uma armação tubuposição nos qual ficam suportados, • lar rigida, Gee forma simular, provida

elétricos, representativos de unia teia
de 1960, sob número 2.059
ou outro desenho qualquer, armação dezembro
de 1960.
esta provida de três pés tubulares articulados, um maior posterior • dois
•n••••nn•n.,

menores anteriores.
Total de 3 pontos.

TERMO N• 127.424
De 7 de março de 1961

TERMO 122.384
de 9 de Setembro de 1960
Requerentes: Mauricio Marcovici •
Vitali' Cauly — Estado da São Paulo.
Patente de modelo de utilidade para: "N8vo modelo de caneta esferográfica".
1.0 — "1,16vo modais: d. caneta esferográfica", caracterizado por ser
constituído por um corpo (1) tubular,
possuindo uma extremidade aberta, e
a outra ligeiramente tronco-cônica, fechada a menos de um furo (3) coaxial,
tada possuindo, o corpo (1). próximo
cuja extremidade é ligeiramente estriai& tua extremidade oposta, um suporte
(3) e por ser dotado, deslocado de noventa graus em relação a êste, próximo à mesma extremidade, um furo em
forme de "8", isto 4, tendo duas partas alargadas (6) e (7), urna acima
e outra mais abaixo • unidas por uma
parte estreita (8).
Total de 4 pontos.
TERMO N • 126.915

De 22 de fevereiro de 1961

Requerente: Tire Electric Auto-Lhe
Company — Botados Unidos da Amé-

rica,
Titulo: Liga de Grade para Placas
Positivas de Bateria. de Chumbo-Acido.
— Privilégio de Invenção.
1° — Numa placa positiva carregadaséCa para um elemento de chumbo-ácido, uma grade de suporte para a placa
fabricada de uma liga chumbo-antimb.
aio, um corpo de material ativo de bióxido de chumbo fixado à grade numa
entre-face onde o material ativo saco
está em contacto elétrico com a Ilças
da - grade, e uma substância na entra-

face que reduz a atividade malmica entre os dois materiais adjacentes.
Total 10 pontos.
A requerente reivindica de actordo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei número 7.903
de 27 de agasto de 1945, a prioridade

do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos EE. U.. da
Amériéa, em 7 de março de 1960, sob
número 12.920.
TERMO N • 127.720
De

17 de março de 1961

Requerente: Libbery —

Requerente: Erich Piscehr — Suiça. Glass Company — EstadosOwena-Ford
Unidos da
Invenção: Dispositivo Temor para América.
Dependurar Caliças, Blusões • Seine- 'Título: Unidade de Envidraçamento
/Untes". — Privilégio de Invenção. de Chapas — Múlt; plas de Vidro —
1 — Dispositivo tensor para depen-, Privilégio de Invenção.
durar certas peças de roupa como éal19 tUnidade de envidraçameato
ças, blusões e semelhantes, com dois de chapas múltiplas de vidro», compre.
importes, guiados numa barra suspen- cadeado uma pluralidade de chapas pe.
sa em posição deitada na 'posição de raleias de vidro espaçadas uma da ou•
deslocáveis longitudhaalmente, ca- tra por dispositivos espaçadores disposracterizado pelo fato que a dita barra tos entre as chapas de vidro, junto, mas
3 é elasticamente flexivel e que se - pode Interiormente a seus
• perféricos,
travar os dois suportes (6) na barra para serem as chapasbordos
mantidas em re13), sendo provido cada um dos suporlação de espaçamento e para ser formatas de um par de pernas (7) dirigidas do
um canal que cerque a unidade, cada barra para baixo, encontrando-se os
por um suporte ajustado na
ditos pares de perna, no seu plano co- racterizada
da unidade compreendendo
mum de deslocamento no estado sem Pgiferie
tira de. material inerte resiliente
travamento em posição oblíqua entre uma
diante dos bordos periféricos das . cha•
si e ao estado de uso sob flexão elas- pas
de vidro e circundando dito canal
tira de barra (3) se tainha° aproxiexteriormente a ditos dispositivos sepa.
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EXPEDIENTE

'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
VIRIE.100 GERAL •
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
cricra 00scaveço oc FnietacAt:ões
GINILFE LJA SEÇÃO DE RECIAÇÃC
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
•
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deBEÇA() tf?
verão ser formuladas por esC•011 . d• 1~bl6eldlaeka de unpedhanta do O•partamont•
crito, à Seção de Redação, das
Nacional •• Proertedad• induatrial do NifolatOrlo
9 às 17,30 horas, no máximo
i. end6stria • Cormérceo
até 72 horas após a saída dos
impresso nas oflcInas Co Dtpartemento de impienea Nacional
órgão oficiais..
— Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de' di- FIEPART/Q3ES P. PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e interior:
— Excetuadas as para o
Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre Semestre . . Cr$ C00,00 Semestre
Ano
Cr$
1.200,00
e'
no
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder.
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$, 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos. sem parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento
(..Ishpressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali-. que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dial.
dacle de suas assinaturas. na
•••••n•nnn•,...

Janeiro de 1965
As Reportições
cingir-se-ão às assinatura* •
anuais renovadas afê 29
fevereiro de cada ano e
inici.zdas, em qualquee épocas,
pelo ., órgãos competentes.
— A fim de- possibilitar a res
;nessa de valores acompanhi*
dos de esclarecimentos quantd
à sua aplicação, solicitamoA
usem os interessados pref04
rencialmente cheque ou vali
postal, emitidos a favor cld
Tesoureiro do Departamentd,
de Imprensa Nacional.
'1
— Os suplementos às edis
.ções dos órgãos oficiais só ed
fornecerão aos assinantes qui
os solicitarem no ato da asais
natura.
1
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado,. deverá provqe,
esta condição no ato da assinatura.
- (9 custo de cada exemplai;
atrasado dos órgãos oficia('
será, na venda avulsa, acreset,
do de Cr$ • se do mesmi,
ano, e de Cr$ 1,00, por and,
decorrido.

geralmente cilindrico e um tanque re- mentação interna para alimentar os armovível com uma abertura através a tigos para a máquina.
Total 7 pontos.
atual se estende o dito elemento caracterizado por compreender unia parte de A requerente reivindica de ac&do com
corpo geralmente tubular, ,um primeiro a Convenção Internacional e o Artigo
fiange se estendendo para o interior da 21 do Decreto-Lei número 7.903 de 27
dita parte de corpo, e um segundo flan- de agôsto de 1945, a prioridade do corTERMO N° 127.940
ge se projetando para o exterior da respondente pedido depositado na Redita parte de corpo, o dito primeiro partição de Patentes na Inglaterra, em
De 27 de março de 1961
flange sendo adaptado para se acoplas 1 9 de fevereiro de 1961, sob número
com o dito elemento e o dito segundo 3.863.
TERMO N° 128.018
Requerente. Wiham Howard Ashton e flange para se acoplar com o dito tanCharles Edwin Mosca — Pennsylvania. que.
De 28 de março de 1961
Titulo: Hemostático Absorvível.
TERMO N° 122.262
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
Requerente: Ernest Ryser e Beriraixl Privilégio de Invenção.
— Um material hemoetatico, uni- A requerente reivindica de actirdo
Voumard, o primeiro residente em
De 18 de maio de 1961
Mendrisio, Suíça, e o segundo residen- formemente absorvível pelo organismo, com a Convenção Intenacional e o Arsendo referido material formado por ce- tigo 21 do Decreto-Lei, número 7.903, Requerente: Paulo Grose — São
te em La Chaux-deFounds, Suiça.
Ponto característico: . .Fecho de Cor- lulose regenerada oxidada, substancial- de 27 de agrido de 1945, a prioridade Paulo.
te isenta de metais, com um acle- do correspondente pedido depositado na
Titulo. Nervo disposit:vo para Levam , rer Coberto e Processo e Dispositivo
para a sua Manufatura» — Privilégio nier» de filamento dentro doe limites de Repartição de Patentes dos Estados tamento de Veículos em. Geral. —
aproximadamente 1 a 9, e um grau de Unidos da Amériéa, em 28 de setembro Privilégio de Invenção.
de Invenção.
P Nôvo dispositivo para levan• 1 9 — Fecho de correr coberto com polimerizaçâo, • antes da sua oxidação, de 1960, sob o número 59.096.
tamento de veículos em geral caractegrampos moldados por injeção sóbre os que se encontra não apreciavelmente
bordos longitudinais das fitas, cuja ca- acima de 400, contendo a celulose rerizado por uma cruz, cujos braços têm
TERMO N° 128.519
os braços chanfrados nas pontas c são
beça apresenta no sentido longitueinal generada oxidada aproximadamente de
levemente inclinados para dentro, sen.
do fecho, num dos lados, uma saliência 12 a 25 por cento de COCH por peso.
Total de 15 pontos.
do que a dita, cruz tem, no ponto de
De 19 de abril de 1961
em forma de cunha e no outro uma
éruzamento dos braços, um orificio
reentrância correspondente, saindo a Os requerentes reivindicam de acôrdo
fita para fora dos grampos do fecho, com a Convenção Internacional e o De- Tis. Forgrove IllacLinery Company circundado por orificios menores.
Total de 3 pontos.
lateralmente á cabeça do grampo,. na creto 7.903, de 27 ele agersto ele 1945, Limited -- Inglaterra.
•
zona do eixo de acoplamento do fecho, a prioridade do correspondente pedido, Titulo; 4Aperfeiçoamentos ean Mácaracterizado pelo fato de no dado de depositado no Departamento de Paten- quinas Empaeotadoras», — Plivilégio
TERMO Na 1213.733
saída da fita de éada cabeça de grampo tes dos Estados Unidos da América do de Invenção.
serem previstas unta primeira superfi- Norte, sob Q número 17.840, era 28 de
1 9 • Unta máquina empacotadora do
De 26 de abril ale 1961
cie de apoio voltada para to plano da março de 1960.
tipo especificado, caractezado pelo fato
fita e formando um ângulo agudo com
de que o mecanismo de transferência é Requerente: General Electric Compao plano médio longitudinal do fecho,
TËRMO N o 28.029
constituído por correias de tepo e de ny — Estados Unidos da América.
e :una segunda superfície de apoio' th
fundo para engatarem o tubo de ma- Título: Aperfeiçoamentos ern Aparelado contrário ao plano da fita, e forDe 29 ele Mar ço de 1961
terial de empacotamento, as quais são lho de Alta Pressão. — Privilégio de
mando ângulo complementar com o recapazes de ajustagem de articulação Invenção.
ferido plano médio longitudinal do feEatadcre como uma unidade paia alterar a inch- 1* — Aparelho de alta pressão docho, cortando-se os planos destas super- William liarriaon Jacobo
nação das ebrrelas e também de ajusta- tado de matrizes (edieso) e punções
ficies de apoio pelo menos aproxima- Unidos da América.
damente no plano médio longitudinal TIMM: cAperleiçoamentos era Gaze. em relativa para variar o 'espaçamen- ou ponteiros (4punches») cooperativos,
to é: Vedação para Distribuidores de to dos correiae, permitindo assim que uma climara de reação formada em dido fecho.
vilégio de invenção. e máquina seja ajustada para variação, tas matrizes e a ser penetrada por uma
Finalmente, os depositantes reivindi- Refteseeto. — Pri
cam, de adiado com a Convenção In- jr — uma gazeta de vedação* para na altura doo embalagens com ajusta- punção, caracterizado pelo fato de que
ternacional e ele conformitlade cosa o um distribuidor de refrescos do tipo = da infiel!~ de viro/emento e de cada par de cantaras de reação é feOtt de wn transportador de ali- chado por porções afuniladas, localizaartigo 21 do Código do Propriedade dotado de tito elemento de iseNteraitio
radores, dispositivos montados no dito
suporte contendo ar em seu interior,
colocados no dito canal para absorverem qualejer pressão desenvolvida pelo
Congelamento de umidade em seu interior, e dispositivos prendendo dito suporte em seu lugar.
Total de 7 pontos.

Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição
de Patentes da Suíça, em 31 de março
de 1960, sob número 3.644-60.
Um total de 8 pontos.

•
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parte da coluna, e vapor ser retrado Repartição de Patentes dos Estados] preferência, entretanto, 0,08 a 0,2%
como Luxo lateral, da coluna, peto Unidos di Arn.rica, em 18 ae junho] em pês°, de pelo menos uns compus.
de 1957, sob n9 666.480.
to com a fórmula
el.aii) o ptiaçj.e, de ciupio efeito entra menus uma &t. te dèste material
eonsistindó, pelo menos •subi.
e teclia ambas as câmaras quando a •tancia i mente,
de pelo meos um dos
pr,2. ,São é apl
constituintes principais que ocorram
TfeRMO NO 105.769
.
dtal de d pontos.
(ctifi2no)za,
no fluxo lateral de vapor e ou pela
Enalmente, a requerente reivindica menos
uma parte do material liquido
De
8
de
outubro
de
1958
os lavores da Convenção Internacional, que fers'e a uma temperatura mais
R
3
visto a presente invenção ter sido de- alta do que a mistura a ser separada Requerente — F. Hoffman-La Ro.
positada na Repartição (3f:ciai de Pa- e consistir, pelo menos substancial- che & Cie. Société Anonyme (P. Ho!.
(anR2no)ya
tentes dos Estados Unidos da América mente, de um ou mais compostos que fman-La Roche Co. Aktiengesellsdo Norte em 12 de maio de 1960 sob são menos solúveis Do solvente seie. chaft).
deo.
'o número 28.788.
em que R3 representa uma cadeia
Locai: Suíça.
Seguem-se os pontos de 2 a 20.
enfática com pelo menos 8, de preTitulo:
Processo
para
a
preparação
A requerente reivindica de acórci. de aldeidos poliénicos.
ferencia 12 a 24, átomos de carbon0.
com a Convenção Internacional e o 19 — Processo para a preparação n • igual a 2,3 ou 4 e x mais y
TP.RIVIO N' 128.743
Art. 21 do Decreto-Lei, n 7903, de 27 de aldeidos poliênicos, caracterizado pelo menos 5, de preferência 12 a 18,
•
de 'Agosto de 1945, as prioridades dos pelo fato de que se submete à redu- nem x nem y podendo ser zero.
De 26 de abril de 1961
correspondentes pedidos depositados ção
seletiva a tripla ligação de um Segue o ponto 2.
na Repartição de Patentes da HoA requerente reivindica de acôrdo
Requerente: Maschinenfabrik Riéter landa, em 23 de março de 1961 e 27 aldeído da fórmula geral
com a Convenção Internacional e o
A. G., Winterthur, Suíça.
e 262.831.
Art. 21 do Decreto-Lei no 7.903, de
Pontos característicos de eGroasa de março de 1961, sob te's. 282.752
27 d eagóeto de 1945, a prioridade do
para Fardos». Pr:vilégio de Invencorrespondente pedido depositado na
ção.
Repartição de Patentes dos 'Estados
TERMO
DE
PATENTE
N.9
103.234
Grosa para fardos, para a abertura
Unidas da América, em 2 de junho
niecanica de fardos de fibras prensados,
de 1958, sob o no 738.950.
DE
18
de
junho
de
1958
na qual n representa um número incom discos rotativos com dentes de ser• •
teiro
de
1
a7eR representa, a cora, que avançam entre barras de uma Smith Kline & French faboratories
meçar pelo grupo tnetilo, alternativa- 7fte Norwich Pharmacal Company
grade contra um fardo de fibra que é — Estados Unidos da América.
o grupo metilo e o átomo de — Estados Unidos da América..
levado sobre a grade, caracterizada por Titulo — "Preparação de lalfluor mente
hidrog énio, ou de um acetal déste
serem os discos de dentes de serra mon- — Metoxi e Tri-fluor-metil-mercapaldeído na presença de um catalisa- Titulo — Processo para a preparatados de modo oscilante, isto é, num vilégto de invenção.
dor de hidrogenação desativado de ção de um nóvo complexo químico de
Angulo que varia de 90') com referencia
19 — Um process opara preparar que se saponifica se necessário for 5-nitro-2 — furaldeido — privilégio
ad eixo de rotação.
fenotiazinas substituídas na posição e, eventualmente, de que se submete de Invenção.
Finalmente, a depositante reivindica, 10, tendo a fórmula estrutural básica h isomerizarão o aldeído obtido. ta. processo para a prerecesição de
de acordo com a Convenção Interna- seguinte:
Prioridade: Sulca em 18 de outubro uni ntivo complexo . quimloo de 5-ai.
de 1957 sob n9 51.134, e em 28 de tro-2-furaideido e 2-oxazolidona, recional e de conformidade com o artigo
agósto de 1958 sob • n• 27.590-58 na presentado
21 do Código de Propriedade Industrial, .
pela fórmula:
Inele terra.
a prioridade do correspondente pedido.
Total de 5 pontos.
deixisitando na Repartição de Patentes
Total de 5 pontos.
da Suíça, em 29 de abril de 1960, sob
on
d....-.
Prioridade: Sulca, em 18 de outu0
o ntlinero 4.896-60.
bro de 1957, sob no 51.734.
,4 2á
Ca2i
Inglaterra. em 28 de agósto de 195"
sob
no
27.590-58.
T211310 /e" 137,348
clãs em opo,,,..,;ão, de um mmb..0 punção de duplo e.e:to ee num) que o

De 21"de março de 1982

•-rs:Rma DE Puem:Traz N9 110.835 caracterizado por comnreender a interação de 5-nitro-2-furaldeldo com
Shell Internationale Desearch Mita2-tetazolidona em solução aquosa, a
De
1
de
junho
ae
use
tsclbappij N . V. — Holanda.
uma temperatura algo maior que a
Titulo "Processo para separação
do ambiente e abaixo do ponto de
Algemene
Kunstzijde
-Unie
N.V.
de uma mistura por meio de um sol.
ebulicão da solucão.
—
Holanda.
vente seletivo". — Privilégio de na- qual Y é oxigênio ou enxofre; A
A requerente reivindica de aoórdo
Titulo
—
"Um
processo
para
proInvenção".
uma cadeia alquilai:Lica tendo de a
com a Convenção Internacional e O
dução
de
fios,
fitas,
peliculaa
e
prol' Um processo para separação de a 6 átomos e separando os nitrogêArt. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
uma mistura por melo de solvente nios aos quais está ligada, pelo me- dutos semelhantes artificiais, a par- 27 de agasto de 1945, a prioridade do
tir
de
viscose".—
Privilégio
de
invenseletivo fervendo a uma temperatura nos, por 2 átomos de carbono; e RI
correspondente pedido depositado na
mais alta do que a mistura e.no qual e R2, individualmente, são hidrogé- ção.
Renartieão de Patentes dos Pltedos
um ou mais dos componentes são nio ou uma alquila tendo de 1 a 6 - 1 9 — UM aperfeiçoamento no Pro- Unidos da Atrírica. em RO de setemmenos prontamen:e soblvers, uma átomos de carbono e, quando toma- cesso para a produção de fios, fitas, bro de 1958, sob no 764.238.
fase extrato sendo recuperada, a qual dos juntamente com o nitrogénio ao películas e produtos semelhantes aré passada para a parte superior de
estão ligados, formam um anel tificiais, a partir de viscose, em que
uma coluna de destilação provide gira
TERMO No 122.2%
héteroeiclico,
de cinco a seis mem- uma visdose contendo 1,0 a 8,0% em'
com material de contato, tal como bros, caracterizado
péso, em relação a celulose de viscoPor
compreender
bandejas, e da qual; como produto e aquecimento de sulfuretos de 2- se, de um ou mais compostos da fórDe 30 de tigôsto de 1960
de cabeça, é retirada urna fração con. amino-2' — halo-difenilo substituidas mula
sistindo pelo menos substancialmente cora tri-fluor-metoxi ou tri-fluorP. Hoffmann-La Rocha & Cie. Soe
de um ou mais dos dftos componen- metil-mercapto — em presença de
ciété
Anonyme tio. Hoffmann-La
tes menos prontamente solúveis e um agente de ligação do ácido, para
Rocha & Clo Aktiengesellscraft) —
como produto de cauda, uma fração formar fenotiezinas não substituídas
(Steiça).
coit:endo o solvente seletivo, e da na posição 10 e tendo a seguinte fór.11
•
Titulo — Processo para a prepara.
/...".111all2n0)711
cuja coluna de destilação é retirada, mula estrutural geral
ção
de derivados de tetrahidro-isocomo fluxo lateral, uma fração conquinoleina (Privilégio de inerme
2
sistindo pelo , menos substandalmente
ção).
de um ou mais componentes que ato
Processo para a preparação de deem
que
111
é
um
radical
alquila,
orlmais facilmente solúvel, caracteririvados
de tetrahldro isoquinoleina
a
ou
aliciclico
com,
de
preferência,
zado pelo fato de gele ser usada uma
farmula geral.
pelo menos seis átomos de carbono,
coluna de destilação equipada 'com
R2 é um radical alquila com um a
pelo menos uma bandeja (bandeja de •
T(23 três
átomos de carbono, si . representomada) que está situada abaixo do
ta um número Inteiro entre zero e
ponto de introdução da fase extrato
cinco, xty é .um número inteiro ene é permeável a gases (vapores), potre 2 a 50, ou mais, enquanto nem x
rém 6 impermeável ou substancial.
nem y podem ser zero, e Z represenmente impermeável a liquido., bem
ta um enion não tenao dubstancialcomo pelo fato do liquido, bem como
mente atividade d esuperficie, 6 fiapelo fato do liquido acumulado sóbre a referida bandeja ser descer- na qual Y é oxigênio oti enxofre, e a da em um banho de ilação contenregado e ser, então, novamente pósto alquilaçã,o da fenotiazina assim for- do no máximo 7% em péso do ácido
em contato, pelo menos parcialmente, mada, com um éster dialqull-amino- sulfúrico e pelo menos 2% em pês°
enruma parte mais baixa da coluna alquilico reativo ou um, anel de adi- de sulfato de. zinco. caracterizado
Porque uni viscose ligeiramente cura.em que ha pelo menos um estágio (.'ão de Acido do mesmo..
da, contendo pelo mente, dm dos di, na qual R1 representa uni átomo de
teórico entre a mencionada parte e a Seguem-se os pontoe de 2 a 13.
bandeja de tomada, com os vapores
A requerente reivindica de acôrdo tos compostos, de preferência exri helogénio, R2 um átomo de hid”onsl.
presenteá, bem como pelo fato de com a Convenção Internacional e o uma proporção de p a 4.
,olo OU UM agrunamento alce% e
certa quantidade de material liquido Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de baseado, na' celtilei'e de? 'viscone, *é 'renreeetita os 'algarismos 1, 9 ne 3,
• ser introduzida na coluna, entre a 21 de agósto de 1945. a prioridade do fiada em um baniuti de fiação 'con- $p de netral Sais. caracterizado neto fato
0,04%' et*. • Moo,' de de. que sel condensa homoveratrilandbandeja de tomada e a mencionada correspondente pedido depositado na tendo pelei lnenod
•
5i
;
-•••• ,.1.
..• •
•• •
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creme, sendo as does dessas figuras, meio da planta, e paralelo a Outra,
na com um ácido beta-halogenofenil- eecaente inclinada e espaçados das
roplônico o qual pode encerrar um bordas latere is acham-se .suporte e era de um lado In:mon escure claro e próximo, ainda no meio . da planta,
grupamento alceilo na posição alia, l tre os- quais fk` estende uns puxador
de que se submete a processo cíclico tipo barra; cada suporte tens uma
terminal lisa, uma lace inferior
O amido obtido a fim de formar o face
derivado de 1-fenetil-3,4 — dildro- que é ligeiramente inclinada em re..
lsoquinoleina, de que se submete este lação à horizontal, urna face frontal
último te redução, de que se introduz inclinada de cerca de /5 9 com a ver.
superior incleneda
o grupo metilo ao átomo de azoto tical e uma facecom
a horizontal; as
da tetraidro-isoquinoldn a obtida des- de cerca de 30v
ta maneira e de que se transforma, superfícies normalmente visíveis do
se necessário fôr, a 1-fenetil-2-metil puxador aáo co-extensIvas com as
— 1, 2, 3, 4-tetra1droiso quino1 eina re- faces dos suportes; imediatamente
sultante um sal. — Prioridade: SUi- abaixo de porta do forno e Enatara
ça, em 9 de dezembro de 1959, núme- do-se com ela acham-se à frente de
ro 81.814. Seguem-se os pontos de uma gaxeta; a citada frente propor.
donauma continuação da superfície
números 2 a 9.
estreitada da porta do forno, até
cérea de 7,6 cm da borda inferior,
há uma linha horizontal de des..
l'eiRMO DE PATENTE N. 9 126.805 onde
continui dade, abaixo eia qual se acha
um bisel; presos à frente da gaveta,
De 21 de fevereiro de 1901
adjacentes à sua borda superior e
espaçados das bordas laterais achamRevlon, Inc. — 'ratados Unidas da se
suportes entre os quais se estende
América.
um puxador tipo barra que é do
Título — "Composições de Prote. mesmo
que o puxados
ção contra o •Sol". — Privilégio de da portacomprimento
do forno, porém /riais delinvenção.
que éle; cada suporte tem
1.9 — O processo de prot eg er a gados
uma face terminal lisa, uma face
pele contra c,ritarna ou queimadura inferior
substancialmente horizontal,
pelo sol embora permitindo que °cor.
uma face frontal substancialmente
ca bronzzeamento, caracterizado pelo evertical
que segue em uma face sufato de se aplicar tdmicamente
perior inclinada; as superfícies visí.
composto tendo a fórmula;
veia do puxador da gaveta são co.
extensivas com as faces do suporte;
estendendo-se para cima da superfície de cozimento do fogão, edita
conte à sua borda traseira, acha-se
uma cimeira que, em elevação frono terço
Oh tal, é geralmente retangular;
inferior da cimeira é inclinado para
fora • e para cima, sendo suas superfícies substancialmente paralelos à
superfície maior da porta do forno;
na qual se escolhe o radical de hl- na
borda da. parte inclinada da cidrocarboneto R do grupo que consis- meira
uma curvatura arredondate de radicais metila etila, n.prapila, da. quehásegue
em uma superfície leisopropilaa n-butila, iscrbotila, n-arnt.
vemente inclinada para dentro e
Ia, e benzila, e nu veiculo cosmático, para
cima, que por teu lado segue
fluido pare o mesmo, constituindo o em uma
superfície fortemente incli.
composto, tendo ene estrutura, de nada
para dentro e para cima, que
1% até cerca de 5%, Por rkso. do se estende
até à parte superior; na
dito veiculo fluido.
superfície muito fortemecate
— Seguem-se os pontes de '2 a 8.. da para dentro e para cima dad
meira acham-se botões • comutadores
simetricamente dispostos; na superfície inclinada para fora e para cima
TERMO N.9 86.597
da cimeira e também na superfície
levemente inclinada para dentro e
De 2 de abril de 1956
para cima dela há um contrôle terMoffats Limited — Canadá.
mostático; as várias superfícies - In;
Titulo — Nervo modelo de fogão — danadas e as descontinuida.des
da cimodelo industrial.
meira e das portas são correlatas e
harmoniosas.

de onde partem outros relevos longitudinais e paralelos, em continuação.
que terminam na biqueira, orientados ligeiramente, para fora, segundo
a inclinação desta, a.o passo que, lia
Zona do calcanhar, há relevos transversais inclinados, do maior dos
TÉ.RMO Ne 129 C8.
quais, na zona lisa, partem dois Ta,
mos, que terminam do lado da -incliDc ae de maio de 1961
nação da biqueira. — Total oe 8
Requerente; Paulo Campos Teles pontos.
— Estado do Ceará.
Titulo: Modelo Industrial de um
eiRMO N9 141.410
nevo empalhamento ornamental de
garrafas. — Modelo Industrial.
De 3 de maio de 1982
verde, e de outro marron escuro e
claro, substancialmente como descrito, ilustrado e representante no desenho e clichê anexos.

Requerente; Maximiliano SebtOze,
de nacionalidade brasileira, desquitado, industrial, residente e domiciliado na cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina.
Espesie — Modêlo Industrial.
Titulo — Nôvo tipo de telha estética, Própr ia para arremate da caixa
de vento, finalização dos telhados,
cumieiras e laterais.

1 — Uns nevo empalhainewo ornamental de garrafas, constituido de
um vasilhame recoberto Por P alha e
caracterizado por ser esta cobertura
dividida em três seções distintas,
sendo urna na parte superior abran.
gendo o gargalho, outra na parte
central em forma de cinta/ simples
1 — Nôvo tipo de telha estética,
e a última na parte inferior exten- própria
para arremate da caixa de
dendo-se até AO fundo. — Total 2 vento, finalização dos telhados, eupontos.
constitaida por possuir um formato
inteiras e laterais, caracterizada e
de
encaixe que se adapta e ajusta
TERMO N o 12? .ea4
perfeitamente aos modelos de telhas
convencionais, dispensadnde. Pela sua
De 27 de março de .1901
configuração especial, o emprego de
argamassa ou qualquer outro meio dt
Requerente: Ancora-Companhia de qualquer outro meio de assentamenIndústria e Comércio — São Paulo. to. — Total de 2 pontos,
Titulo: Nôvo modelo de solado anti-derrapante de Sapatos — Modelo
Industrial.
TERMO /10 146.292
De 21 de janeiro de 1909
Nome: Cristovam Manias — Endereço: Rua Barão de Itapetininga,
— 109 andar — Capital.
• Invento: Nôvo tipo de P eça pbx&
fazer Macarrão adatável à máquina de moer 'carne.
Classificação: Modélo Industrial.

• TERMO N9 125.080
De 16 de dezembro ele 1960
Requerente: Cia. Industrial" e Co1 — Nôvo modelo de solado alitimercial Couraçado. — Estado da derrapante de sapatos e outros calGuanabara.
çados, compreendendo .urn campo
Titulo; Original desenho ornamen- único rebaixado em tilda „a extensão,
tai de uniformes e barracas de cam- envolvido poe ressalto marginal, afia.
no caracterizado por um trecho cenpanha — Desenho Industrial.
tral, ou mediano liso, ligado à Planta por um relevo transversal do qual
partem relevos' longitudinais paralelos, que terminam em outro relevo
1.9 — Um nevo modelo de fogão,
transversal, paralelo ao primeiro, no
caracterizado por compreender unia
porta de forno que se • estreita para
baixo desde uma pate de espessura
AVISO ÀS REPARTIÇÕES
máxima localizada aproximadamente
PCIBLICAS
a 5 cm abaixo da sua borda superior
até uma parte de espessura m
O Departamento de Imna borda inferior; o estreitamento
prensa Nacional avise ás
tem uma ligeira concavidade e assim
Repartições Públical em gea superfície ma'or da porta é plan0.
ral que deverão providenOriginal desenho ornamental de
côncava; na parte de máxima esdar a reforma das assinapessura há uma curvatura arredon- uniformes e barracas de campanha,
caracterizado pelo fato de compreturas dos érgãoa oficiais
dada que segue em unia, superfície ender,
uma gene de figuras assiméaté o dia 26 de fevereiro
levemente inclinada para dentro e
corrente, a fim de evitar o
para cima, que por seu lado segue em tricas, dispostas longitudinal, horiuma superfle/e fortemente irclinrala zontal e verticalmente, por estampacancelamento da remessa a
gem
nas
duas
faces
de
tecido
"douo
para dentro e para cima, Imitar/d ble "faced de um lado Com o fundo
partir daquela date,
fala
-seaúltimuprfícoa verde claro e de outro ceen o fundo
da
.euperficie
foriclioada que desce
n•n•n••nn•••.....

1 — Nôvo tipo de peça pala lazer macarrão adatfaret à máquina de
moer carne, caracterizado por se formar de um disco plano-côncavo. com
uni furo centra/ e vários firinhos
dispostos radialmente e de vários
formatos, disco aquê/e encaixado em
unia máquina de moer CIMO, do tipei
Comuna.
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TERMO N° 152.625
, TÉRI1/4110 N° 152.754
tos cheios sendo dispostos em posições
alternadas nos sulcos, de modo a forDe l d e etarnbro de 1963
marca. unhas de pontos paralelos e
. De 4 de setembro de 1963
De 2 de setembro de 1963
longitudinais em relação ao solado. —
Modelo Industrial; "Nôvo modelo
Modelo Industrial: "Nôvo modal° Total. de 2 ponhas.
Ven' ra
Requerente — J e rdn
de
Tampo de Mesa".
de solado para calçados".
— São Paulo.
Quirngiás Indústria e Comércio de
. Jack Kreuter, residente na cidade de
Titulo — Nóvo modelo de ccr.her Produtos Químicos Ltda., estabeiecida •
TERMO N9 152.627
São Paulo. — Modelo Industrial.
artística. — Modelo Industrial ,
na cidade de São Paulo.
Pontos " Característicos
De 2 . de setembro de 1963
TERMO N 9 152.512

I ,

1° — Nevo modelo de •solado para
calçados, do tipo feito em material
plástico, caracterizado por apresentarse Inicialmente com a sua configuração
habitual, apenas acrescido de uma aba
lateral contornante,' estendida, com altura aproximadamente, constante, ao
longo de todo o seu contôrno, com
exceção apenas, no seu lateral ii terno, de um trecho central e correspon, *lente à região do enfranque, onde forma um alargamento suavemente arredondado, dita aba sendo ainda provida
de uma pluralidade de pequenos orifícios equidistantes, dispostos- segundo
um alinhamento paralelo e próximo à
suá borda livre; e a face inferior do
solado sendo provida, na parte correspoadente à planta do pé, de arna
grande área de superfície rugosa, de
..configuração acompanhando o contôrno lateral do mesmo, deixando apenas
uma estreita faixa lisa periférica, faixa esta que ainda forma um bico central e extremo, avançado sôbr-e a reglad 10 enfranque; e finalmente, na
parte correspondente ao salto, salde.
prevista uma delgada .placa subposta,
com contôrno aproximado ao de um
ovo, placa esta cuja face externa é
provida de grande área 'central de superfície rugosa. contornada por um
delgado frizo levemente saliente, e
mais uma faixa lisa periférica; . tudo
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N9 152.613

Requerente — Indústria de Papéis
de Arte José Tscherkassky Sociedade
Anônima. — São Paulo.
Titulo —, &lha artística para .smbalagens e decoração. — Modelo Industriai

19 Nóvo modelo de colher adistica, caracterizado por uns cabo largo
onde estão esculpidos motivos :Wer.
sos, típicos de uma determinada região
geográfica, modernos e/ou histórico:.
1° — Malha artística para emahala- — Total de pontos.
gens e decoração, cãracterizada por
figuras representativas de moedas em
TERMO N9 152.717
verso e anverso, umas isoladas e ou;
traz; dispostas aos pares, com superposição parcial, as cerres sendo variáveis
De . 13 de setembro de 1963
folha sendo" de papel, alumínio, celufane e similares. — Total de 2 ponModelo Industrial: 'NU° modelo
tos.
de termômetro".
Wilson dos Santos, estabelecido na
cidade de São Paulo.
TERMO -N9 152.628

19 — New° modéld de tampo de
mesa, caracterizado por compreender
essencialmente uma .placa retangular,
de pequena espessura, e tendo arestas
e cantos vivos, placa esta com a face
superior inteiramente plana e lisa apenas provida de um ornato decor uivo,
feito em colorações contrastantes com
a nuperficle de fundo, e *foránado por
quatro triângulos, sendo dois retângulos
localizados simètricarnente, próximos a
dois cantos opostos, e com os catetos
orientados paralelamente aos laterais
da placa, e os dois outros obtusângulos e alongados, de lados paralelos
entre si, e em disposição também
trica, partindo das proximidades do
outro par de cantos opostos da placa,
e extendendd-se inclinadamente no sentido da maior dimensão da mesma, até
as proximidades do lateral maior e
°postes; tudo substancialmente cumo
descrito e ilustrado nos desenhos anexbs.
Si:716.

'TERMO N9 152.753
16 de setembro de 1963

De 9 de setembio de. 1963

Modelo Industrial tOriginal Modelo
de Mesa de Centro).
Quimglas Indústria e Comércio de Pradestas Qutnicos Ltda., estabelecida na
ciciada de São Paulo.

Requerente — C. Alfonso Comlaér-

cio de Papéis Ltda. — Estado da
Guanabara.
Titulo — Um nóvo moda/o de ferramenta de corte de papel, papelão, cartilina ou similares. — Modelo Industrial.

De 9 de setembro de "1963
Requerente — _São Paulo Alpargatas
sociedade Anónima. — São Paulo.
Titulo — Nevo modelo de Solado
para calçados.
para calçados. — Modelo Industrial.

19 —. Um nóvo modalo de ferramenta de corte de papel, papelão, cartolina- ou similares, caracterizado pelo
fato de ser constituIdo de um corpo
formado por duas partes simétricas
tinidas sendo os contornos de ditas
partes no formato de "arco Ilansigero".
com os vértices arredondados, em continuação, dobrados em ângulo reto para, após uma pequena reta, curvarse para dentro formando com curva
idêntica da parte oposta o centro da

19 — Movo modelo de solado para
calçados caracterizado por sulcos 'paralelos, transversais ao solado, cada
lco tendo urna pluralidade de pontos
elos que preenchem tóda a rapem. peça em uma jenek) aguda. — Total
e Ma a altura do "Niko. Mos pon- de 3 pontoe.

1

•

1 9 — Novo modèlo • de" termômetro,
Caracterizado por compreender em sua
esséncia uma caixa levemente troncocônica, de pequena altura, com faces
lisas, e arestas de base suavemente
arredondadas, 'caixa esta cuja superftcie lateral forma, ao nível de sua base maior, uma delgada aba contornante, levemente recurvada para dentro e
aprisionadbra de uma placa circular
transpartente, de superfície plana e apenas com a borda suavecnnnte recurvada;
e através da dita placa transparente sendo visível o mostrador plano do teruma escala
mómetro, tendo ,
' ratura, ',afastada da
circular de tampe
borda livre do mesmo, e contornada
por um ornato decorativo compoato
por uma série circular de pequenas
áreas 'triangulares equidistantes, contendo símbolos designativos de sinais
de trânsito, signos do Zodíaco, ou similares, dito mostrador estando equipado ainda com um delgado ponteiro
radial retilíneo, provido de. um botão
tronco-cónico, centrado com relação ao

1* — Original modelo de mesa de
centro, caracterizado por compreender
inicialmente o tampo em formato retangular, de pequena espessura, •e com
arestas e cantos vivos, tampo este de
cuja face inferit , e a pequena distâncl4 de seus laterlais menores, projetamse ortogonalmente para baixo dois suportes transversais de apóio, cada suporte tendo a configuração geral de um
C, r.om o rans.4 central vertical de largura constante ao longo de toda a sua
altura, e os ramos horizontais superior
e inferior suavemente afilados em direção á extremidade livre, e ainda o canto
superior retangular e o inferior arredondado, d'tos suportes sendo ainda providos. de dois :equenos apôios inferiores,
em formato de U invertido, dispostos
transversalmente sob os seus ramos hodescrito-. tluetrado nos desenhos ane, rizontais inferiores; e finalmente, na face
'
x010.
Na e superior do
ao. sendo previsto
r.i

r ••
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aun ornato decorativo, feito em colora-1 este sendo composto por roda vertical,
ções contrastantes com a superfleie dej montada no interioc de garfo em Al.
fundo, e composto por dois retângulos, do qual salienta-se superiormente ' um
um- de maiores dimensoes e o outro de eixo retilineo, que atravessa aquele terdimensões reduzidas, localizados próxi- minal, e é portador de cabecote esfémos aos cantos opostos daquele, porém rico extremo, enquanto que dos laterais
orientados transversalmente ao sentido menores e opOar. a do prolongamento rede sua major dimensão, e entre eles sen- tangular posterior da mesma plataforma
do previsto um longo e delgado filete zalientam-se as eatremidades de um eixo
longitudinal retilíneo; tudo substancial- transversal, e portadoras de rodas vermente como descrito e iluterado nos de- ticais extremas; c ainda, sendo prevista
uma cobertura semi-cilíndrica para o
senhos anexos.
motor da ccifadeira, sustentada em posição alta e afastada da plataforma • de
base por quatro s.up,"*tes verticais em
TÉRMO N° 152.725
cantoneira, cobertura esta ladeada por
duas pequenas orelhas' semi-circulares,
De 13 de aetembro de 1963
fixadas ortogonalmente sôbre a mesma
Requerente — Indústria de Papéis de plataforma; e finalmeme, o conjunto inArte José Tscherkassky S. A.
cluindo 'uma alça aproximadamente em
São Paulo.
V, com extremos retilíneos e paralelos,
Título — -Nóvo modelo de desenho articulados entre o par de orelhas citadas, alça esta sabre cujos umes lateludustrial. — Modelo Industrial.
rais são fixadas as extremidades recurvadas de um grande cabo tubular, de
fo-mato aproximadamente trpezoidal, dito
cabo sendo provido de 'passadores para
o fio de ligaçee de motor, bem como
de uma pequena caixa central e extrema, de creando para ligação, e mais um
par de ganchos. laterais e internos, para
plic.ação do lio enrolado; tudo substancialmente .como descrito e ilustrado 'nos
desenhos anexos.
TÉRMO N° 152.791
114 — Novo modelo de desenho in13 de setembro dC l963
dustrial, de cérea variáveis, aplicável
a falhes de papel, de alumínio, de ceModelo Industriai eNóvo Modelo de
lofane e similares, caracterizado por Frasco para Bebidar e Outros».
pequenas áreas irregulares de tons diMarca$sa Filhos S.A. Indústria e
ferentes, com áreas maiores limitadas
por tons escuros, Imitando pele de co- Comércio, estabelecida na cidade de Pobra. conforme ilustrado AO desenho ços de Caídas, Estado de Minas Gerais.
anexo.
TÉRMO N° 152.7b9
17 de setembro de 1963
Modelo I atrial rInlévo Moda/o de
Ceifadeira de Gramar.
Shunji Nishimura, estabelecido em
Pompéia. Estado de Sito Paulo.,
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damente recurvadas, e iorepteemkedo 'dotado de uma parede flexível e extambém ângulo interno obtuso, faixas pansível sob a ação do fluido, pare.
estas de, larguras Iguais e contentes, de essa de cada área lateral, aproai.
completando assim tanto o contém° da madaraente, igual ik do referido em.
e dispositivos para aplicação
base como a secção horizontal do frasco bolo;
de uma pressão fluida por dentro do
em decágono irregular; e por fim, o correferido êmbolo, para a expansao
po principal do frasco prosseguindo su- referida parede de encontro aos arperiormente segundo um pequeno bi- tigos no 'referido espaço confinado,
cho, com todas as faixas laterais con- visando a comprimir mais, ainda, oa
vergindo acentuadamente para o centro, artigos na referida e determinada
de onde se salienta 'axial c verticalmente posição do êmbolo.
um curto gargalo levemente cônico, com
Total de 27 pontos.

borda Mareada superior; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos,'
Rio, 29-7-1964. — Assinei e encerrei 91 laudas do expediente. — Miou
Aluam Xavier, D rt or do S., Documentação.
~40 N P5.03
De 17

de junho de 195'i

Parbenfabriken .Bayer AktiengeselLschaft — Alemanha.
Pontos característicos da invenção
de "Ampola cilíndrica com agulha de
injeção" (Patente de invenção) —
Privilégio de invenção.
1°) Ampola cilíndrica com agulhe
de Injeção, onde a agulha de injeção, através da. qual o líquido a injetar é compelido a sair por meio de
um bujão obturador servindo de êmbolo, é dotada na sua extremidade
inferior com uma . peça de ajustamento em forma de flange que é fixada por meio de tuna cabeça de
bordo revirável sóbre o orifício da

TÉRMO N9

115.048

Depositada em: 25 de novembro de
1959.
Requerente'l* Herman Golden.
Pontos característicos: "Original
dispositivo suporte a plicável em paredes e outras superfícies lisas, horizontes e inclinadas" — Privilégio de
Invenção.
19) — "Original dispositivo aunarte aplicável, em paredes e outras superfícies lisas, horizontais e inclinadas", caracteriza-se pelo fato tie o
mesmo ser constituído de uma membrana elástica, circular ou outro contórno, e sua região central é uni pouco reentrante, e seu bordo (1) .— que
contateia a superfície. — apresentase delgado; a região esntral da ri-'mbrama é relativamente grossa •:4, e

no centro tem embutalo um paca fusa
(3); à membrana incoreora-se uma
cobertura (4): - nreferentemente
lhe acompanha o perfil. e lhe er aol-

ve por um dos lados, e o pe ar fuso
ampola provido de rebordo, caracte- (3) da membrana é passante rem
rizada, pelo fato que, em conjunto furo central da cobertura e se salicom o Ilange 13 dpa agulha de inje- enta dêste, por pequeno comprin- ,mção 9, um invólucro E destinadn a '-n • nesta extremidade êle e envolvido por re aaarrem p or botão (51 nue
conter a agulha e consistindo de Ma- comanda
os movimentos da flexibiliterial elástica, (' fixado na sua e:stremidade em forma do flange 14 por dade da membrana, ou sela, a adeou não do dispositivo ri uma
meio dr, eabeça do borde re. Ire'vel 4., rência
superfic'e na parede externa da coTotal de 4 pontos.
embutido ou fixo por
Finalmente; reivindica nos termos bertura tem
meio, su portes ou ganchos
da Convenção Internacional a priori- (malquer
dade do corresponra, nte pedido depo- (6), ou então 'hastes susnensoraa (7)'
sitado na Repartiaão de Patea'..es da cuias pontas se encaixam e se arti-

(8) salientes da
República Federal Alemã. em 25 de culam em cavidades
ou então outras diaposijunho de 1958, sob o n° 20.C10 VIII- cobertura,
cties para dependurar roupas e ou303.
tros.
• .—.—
Total .de 2 pontos.
TÈRMO N° 100.2at
'T£R,mo Na 1143. 6811

7 de fevereiro de 195a
Requerente: International Laundrq
Machinery Co. — Estados Unidos da
América.
19 -- Nevo modelo de fraseei para Titulo: Processo e aparelho paia
bebidas e outros, caracterizado por ter lavar e extrair água de roupas —
inicialmente o carpo .principal em for- Privilégio d einvenção.
mato bojudo, composto essencialmente 19 — Aparelhos para lavar e expor quatro faces laterais, sendo duas trair água de roupas ou artigos semaiores e opostas, de largura acentua- melhantes, caracterizado pelo fato de
um tambor contenador
damente crescente, porém segundo roo- compreender
tórnos recurvados, desde a base até apto. dos aleires e provido de uma aberacesso cora uma área de pasxlmadmente e térça parte da altura, após tura elesubstancial
numa extremidao que nrossegue suavemente decrescente, sagem
de, to sentido do eixo do mesmo; um
ainda segundo contéinios recurvados, até membro obturador práso, de maneio extremo superior, ditas faces maio- ra removIvevl, ao referido tambor,
1 .9 — Nava modelo de ceffadefea 'de res sendo interligadas por duas meno- por saibre a referida abertura; um
'Drama, caracterizado por compreender res e também opostas, de largura cons- êmbolo deslocável, axialmente, denInicialmente uma plataforma plana e ho- tante ao longo de !Ma a altura: e as tro do tambor, dispositivos mecânicos
rizontal de base, em formato circular, ditas faces laterais maiores tendo su- para o deslocamento (Wel do referiprovida de aba lateral eretamente, vol- perfície não plana, porém formada .por do êmbolo para uma determinada
tada ortogonalmente para baixo, som --tré.s faixas longitudinais suavemente re- posição na referida primeira unidatrecho an:arior Inteiramente dentada, curvadas, e compreendendo- entre si atm- de do tambor, para a compressão dos
plataforma esta dotada de era proloti- gulos internos obtusos, falias estas de artigos num espaço confinado de vogamento retangular posterior, também larguras aproximadamente iguais entre lume substancialmente, reduzido da
plano e horizontal, igualmente provido si, porém acompanhando a variação da referida primeira extremidade; disde espera para a manutende aba Inferior contornante, com héctica face ao longo da altura, e uma das dl- positivos
ção do referido êmbolo na referida
posterior. Inteiramente deetado: e da re- as faces maiores sendo provida de uma determinada posição, impedindo o
ferida plataforma circular salientando- sallencia frontal retangular e abaulada seu recuo; um membro • contenedor
se periférica e anteriormente dois Supor. transversalmente, mais próxima da base do fluido, montado de modo a ficar
ten radiais arqueados, ceda 'qual for, inferior; e por sun vex, ree faces late- na referida extremidade do tambor,
mando um certo terminal cilíndrico • m* penares tendo superfície formada quando o referido membro se acha
:vertical, pare coibindo , çie
e. loogitudame ~dee- ata referida determinada posição, e
aas

De 8 de setembro de 1959.

Patente modelo- de utilidade.
Tstaka aaao elemento para Plaia88
!emulai.
Requerente; Baumer-Qbs„
Brasileira de Equipamentos — EtA0
Paulo.
1 — Nôvo elemento para protese
/cuim], caracterizado essencialmene
te p or compreender uma, haste da
secção circulra, de material moxidao.

vel e suportável pelo corpo numano,
reta, apresentado na altura do têrçO
da extremidade inferior, uma curvatura, de tal ordem a dar uma perfeita inclusão no corpo do fernor; possui dita, haste, do lado externo da
curva, uma parte fresada, em meia
cana, cuja abertura se apresenta dO
lado externo da curva; pela . extremidade superior, está a referida, haste, conjugada por rosqueamento
um cabeçote esférico, de .material
acrílico, Inoxidável ou outro qualquer
material suportável pelo corpo humano e que apresenta em seu hemisfério Inferior pouco acama da calota, e abaixo da zona de maior dilemetro, um pro/ongamento circundante em forma' de mia ou borda,
de face externa arredondada e côn.
cava internamente para ajustatnent0
no colo do !emula -- Total de 2 pon-

tos.

I
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TERMO N9 123.214
•

De 23 de março de 1980

De 4 de outubro de 1960

Requerente: Companhia Saad do
Brasil
São Paulo.
Titulo: N(ve) elemento para fixação de terminais em mangueiras de
alta pressão — Privilégio de invenção.
1 — NU° elemento para fixação
de terminais em mangueiras de alta.
pressão, caracterizado por ser cenatituldo por um corpo tubular dividido em duas metades, sendo cada
cada urna destas, provida de Superfície 'interna ondulada no sentido
transversal, e provida ainda em suas
bordas laterais de reentrnucias e saliências de encaixe,. de orelhas dotadas de orifício, onde é encaixado um
pino rosqueado com porca para ligação das duas metades, formando assim uma traçadeira. — Total de 2
pontas,
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TËR1V/0 N9 127.342

TERMO N9 127.600

De 3 de .março de 1961

De 13 de março de 1961

•

Privilégio de Invenção — 'Processai
Requerente — Agrifurant Sociêté
para a produção de elétrodos porosos,
Anonyme —.França.
sobretudo para acumuladores c'e chtnn-.1
Título — "Iildrolisador estático ver- bo", Oito Metler, alrenão, comerciantes
tical simplificado e de grande rendi- residen te em Offeibach, .e. M., Alem
mento". — Privilégio de Invenção.
manha e Ludwing Stegmuller, alemão,
1 — Hidrolisacior estático vertiaa: comerciante, estabelecido na c:dade de
simplificado e de grande rendimanta, Saci Paulo.
caracterizado por:
1? — Processo para a produção de
1) um . aute alave eilindríco-aônico eletrodo porosos, sabre. rucl para
de. aço ou outro material, sem revesti- acumuladores de -chumbo, em calas
mento interno contra o atacine de adi. massas ativas se alojars , Sna:mcnte disdos, de paredes lisas e sem qualquer tribuidos, elementos de ligaçào„ ca•
órgão interno saliente;
racterizado pelo fato de uma mistura
2) uma coroa de injeção de vajor. fInalnente granulada consistenti de bió.
externa e demoatavel, afixada à parte xido de 'silício, óxido de altiintnio,
cônica inferior • do aparelho era um do de magnesio, óxido de titânto e
óxido de berilio, com vestígios de óitle
ponto determinado;
do de ferro, ou apenas cie Lióxido ,de
3) a parede interna da coroa de silício, óxido de magués'o, óxido de
TERMO N 9 123,339distribuição, constitulda pela parte. có- cálcio e óxido de titánio, coai ou sem
nica externa do autoclave, provida de adição de material sintético cie eonsis.De 23 de julho de 1960
orifícios de injenção;
tencia líquida ou pulverizada, ser intiAlcelélo
de
utilidade.
4) injetores, com defletores dirigi- mamente ligada com a quantidade déTERMO N9 121.918
Reçucrente - - Et° J iro — São Pau dos em orientações adequadas, de acôr- cupla — céntuPla de peso de massa
-lo. do com uma alternancia determinada, ativa positiva ou negativa. e
De 11 de agôsto de 1960
poda pela
Titulo: "Nova disposição coa •:rutiva horizontais e oblíquos;
pela adição robretudo de ácido
em embalagens plasticas
sulfarico diluído, em urna massa pas5) emissões dirigidas de baixa para tosa, e seca depois de encheia em-uma
Privilégio de Invenção — Colchete
19) "Nova disposição construteai em
para prender botões.
embalagens plásticas", constituída por cima, provocando uma varrida inten- grelha de chumantimônio, sob a ação
Requerente: Alfredo Alain Areold caixa quadranguiar -de material trans- siva e varrendo, sem zona neutra, a de calor e eventual de pressão.
Ilarvut — Estado da Guanabara — parente, colorido ou não, earacteraada total:dade da massa;
Seguem-se mais 7 ;untos caracterisPrivilégio de invenção.
por ser formada por placa ou placas
6") remeximento de baixo para cima; ticos.
I — Colchete para prender botões, quadrangulares mantidas unidas me7) descarga, à distância, diretacaracterizado por consistir em uma diante colagem sôbre tubos de peque- mente nos locais ele armazenamento, de
base lateralmente recurvada, em seus no diâmetro, plásticos, de cores con- resíduo sólido, ocorrendo sob a pres,
TERMO Ne 127.848
cantos, sendo que de cada angulo trastantes ou não e que se situam nos São residual do vapor no final da
déste lado recurvado, parte uma pro- ângulos internos de encontra das refeoperação, assegurando uma corrente .de
De 23 de março de .1961
jeção triangular, terminando em
ponta bem aguçada. — Total de 3 ridas placas, de modo. a configurar cima para baixo e permitindo uma exurna extrutura sôbre a qual são aplica-- tração total;
Requerente — Franz Müller Maspontos.
das por colagem as placas externas
chinenfabrik — Alemanha.
8)
combinação
e
cooperação
dos
dipelo fato da tampa da caixa ser forTitulo — Processo e dispositivo paTERMO 1V 122.458
mada pelo mesmo sistema. podendo ou versos elementos descritos para prorxãO as paredes que conforma as suas porcionar um hidrolisaclor estático ver- ra tratamento de materiais têxteis, esbordas se prolongarem até a sase da tical, simplificado ,e de grande tendi- pecialmente para 'cardagem da trama
De 6 de setembro de 1860
dos mesmos. — PrivilaTo de Invencaixa original, de modo a configurar mento.
ção.
Requerente; Erik Huttemann, Er- uma caixa com' paredes duplas. (ToPrioridade
r
Paris
(
França
)
em
20
exata: próximo de Dusseidore Ale- tal de 2 pontos).
1" — Processo e dispositivo para
de setembro de 1960, sob o n° 10.010.
manha,
tratamento de materiais têxteis, espePontos caracteriatieo,s de "Processo
eialraente para cardagem da trama doi
para a fabricação de Pedras de liga
TtRls.10 In1, 124.501
mesmos, caracterizados pelo fato da
TERMO Na 127.410
termohicireulica — Privilégio de Intrama do material têxtil ser tratada,
venção.
Depositada em: 28-11-1960.
•
para
fins de cardagem, de um modo
De 7 de março de 1961
1 — processo para fabricação de
operatório continuo primeiro na direRequerente — Indústria e Comércio
pedras de pega termohiciráulica,
Requerente — Wien Internationale ção do avanço do.material e. a secompostas de cimento e ou cal, quae de Plásticos e Artefatos de Metais
tzo sun pé agregados mais grossos, Bonitinho.
Ressearch Mantschappil N. V. — guir, em direção contrária, dito material avançando preferentemente com
caracterizado por serem o cimento
Estabelecida em: Stío Paulo (Ca- Holanda:
velocidade invariável. (Total , de 5
elou a cal (calculada como cal ex- pital).
Titulo — Processo para dessulfera- pontos) .
tinta) Intimamente misturados com
quartzo em Pó, aproximadamente em .Pontos característicos de: "Aperfei- çáo catalítica de óleos hidrocarboneproporção do peso molecular e adi- çoamentos introduzidos em torneiras". toe. — Privilégio de Invenção.
cionando-se quando muito 35% do — Privilégio de invenção.
TERMO Ne. 127.742
19 — Um processo para a dessulfeVolume de agregadd e carta porção ' 19) 'Aperfeiçoamentos introduzidos
de água, que está para o cimento na em torneiras", inteiramente construido ração catalítica de óleos hicirocarboneDe 17 de março de 1961
proporção de pêeo de cerca de 0,2 a em plástico flexível, em duas peças, tos, pelo contato dos óleos hidrocarbo0,35, para a cal extinta na PrePor"
Requerente Farnalabor Laborar°.
çào de cérea de 0,4 a 0,6, por ser a e caracterizado por o corpo (1) da netos contendo enxedre, em temperatumacsa . em seguida moldada e por torneira, vertical, ser dotado de em ra elevada e na presença de vapor ri Chimici e earmaceutid 3.p.a. —
d'ft,gua,
com
um
catalizador
do
hidroser o conteúdo de ar do bloco, moi-' furo (4), que abre-se superiormente
Itália,
dado por meio de tratamento mece- e inferiormente termina por uma su- genação/desidrogenação, caracterizado
Titulo — Objeto para a reprodução
nico como socar, sacudir, Drenar, se perfície plana, próximo it parte infe- porque o óleo hidrocarboneto contenfôr o caso, sob vácuo, reduzido a medo enxôfre é posto eça contato com o simultânea. — Modelo de Utilidade.
rior
do
corpo
(1),
tendo
este
furo
nos de 2% do volume, e por ser a
1 9 — Objeto dotado de particular
catalizador de hidrogenação/desidrogeseguir o bloco moldado mantido em (4) um pequeno alargamento em sua
comodidade
de emprago para a repros
nação
contendo
um
ou
mais
compostos
vapor dágua sob pressão, e pelo me- parte mediana, sendo que, no fundo
s
nos 179 C tanto tempo que o produto plano do furo (4) coaxialmente a es- de metal alcalino, em temperaturas na lução simultânea por pressão de um
de pressão de vapor e tempo seja te, encontra-se um furo . (5), curto, faixa de 250 a 450 graus Centígrados, mesmo texto, caracterizado pela fato
120-170 atmlhora, Total de 5 pon- que se comunica com a parte ôca de de preferencia de 375 a 425 graus C de que a parte ou as partes vazias de
toe.
urna máscara quadrada ou retangular,
uma . projeção (2) tubular, horizontal (Total de 15 pontos).
Finalmente, ia dêpositante
e de material não metalizo, espesso
ou
vertical,
pela
qual
a
torneira
é
fixa
A requerente reivindica de nebrde suficientemente• rigido, como o cartãoe
se, de acôrdo com a Convenção In.
ternactonal e de conformidade com, à - parede ou ao lavatório; sendo que, com e Convenção Internacional e o ou se matérias plásticas,
o artigo 21 do Código da. Proprieda- na parte média do corpo (1), encon- Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903, por papel para calcar vêm cobertas
lixado aos Jaude Industrial, a prioridade do COT. tra-se o bocal (3) da terneira, que é
respondente pedido, depositado na tubular, está em comunicaçeo com o de 27 de agôsto de 1995, z prioridade dos. (Total de 2 pontos).
do correspondente pedido depositado
Repartição de Patentes da AlemaA requerente reivindica de odiado
nha em 16 de setembro lie 1959, sob furo (4)• e é encurvado para , baixo. na Repartição de Patentes, em 9 de
com a Convenção Internacional e o
(Total de 3 pontos).
,
março de 1960, sob n" 8314.
o n;.' H 37.449 IVc1130b. •
Requerente: Walter Midler —
Santa Catarina.
Título: Aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa — Privilégio
de Invenção.
1 — Aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa caracterizados
por um par de eixos paralelo; e superior Simples com duas rodas dentadas, uma grande e outra pequena,
cada qual fixada muna extremidade
e, o eixo inferior, de manivela, tendo na extremidade uma roda deixada grande que se liga por corrente
com a roda pequena do eixo superior, A outra extremidade dêste eixo
gira na luva que serve de eixo a uma
polia grande que recebe movimento
de um motor e transmite a uma pequena roda dentada solidária ao eixo
da referida polia, que por seu turno
é ligada p or corrente a roda grande
prevista no referido eixo superior.
— Total 3 pontos.
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t. 21 'do Decreto-te! 119 7.903, de
de agôsto de. 1945, a prioridade
t correspondente pedido depositado
na - Repartição de Patentes da Itália,
901 20 de setembro de 1960, sob n°
095.
TERMO - . N9 127.911
De 27 de março de 1961
Requerente — Bata Limited — Cattadá .
Titulo. — Aperfeiçoatnento , para a
confecção total ou simi-automática
costuras em máquinas de costurar.. -Privilégio de Invenção .
-- Aperfeiçoamento para a ton.,
fecção 'total ou semi-automátich de
costuras em máquinas de costurar de
qualquer forma desejada caracterizado
por ser' o impulso de alimentação transmitido para uma roda dentada guia
disposta verticalmente na mesa- ela máquina numa determinada distância do
ponto central da agulha, dita roda estando em conexão com um plataforma
guia provida de uma linha de dentes
engrenados correspondendo à forma da
costura desejada e fixado na armação
de costura, dando assim à esta armação de costura, com a peça a ser trabalhada posta e fixada na metade para a .costura, um „movimento que corresponde exatamente à costura desejada . (Total de - 4 pontos) .
A requerente reivindica a prioridade
de igual pedido depositado na Repartição de Patentes da Sulça, sob p n9
3867-60 em 6 de 'abril de 19,60.
•

TERMO N° 128.296
De 12 de abril de 1961
Albert Nachbaur -Requerente
Áustria.
•
Titulo — Tijolo perfilado para estruturas um suporte com armadura
ligeira. — Privilégio . íe Invenção.
19 — Tijolo perfilado para construções de, suporte caie armadura ligeira,
especialmente para formação de nervuras de refôrço para coberturas, cobstituido por uma parte superior destinado a receber fôrças de pressão, de
-preferência em forma de braço, e poe
urna parte inferior feita numa ai peça, a qual tem, pelo menos, um espa-.
ço õco destinado a receber a armadura
- de tracção juntamente 'com o enchimento destinado à sua ciinentaçáo,. por„
exemplo, enthimento de botão, cara'
terizado pelo fato de que a parte inferior (2, respectivamente, 20) é for-,
mada, pelo menos, por três paredes
longittidinais (3, 4 • e 5, respectivamente 17, 18 e 19) dispostas perpendicularmente untai às- °outras, as quais
envolvem, pelo menos um espaço Sco"
(6, respectivamente, 21, respectivamente 28) por ciam, por baixo e por um
lado. (Total de 14 pontos) .
O requerente reivinchca a .prioridade
do correspondente pelido depositado
na Repartição de Patentes da Áustria
em "25 de janeiro de 1961 sob o número 9 A 642-61.

TERMO N 9 127-.991
Depositada em 2:9-3-1961. Requerente — Metalúrgica Rlpoll
Ltda . —o São Caetano do Sul (Estado
de São Paulo) .
Titulo — Aperfeiçoamentoa latrodu:idos em porta-ferramentas para tornos. — Privilégio de Invenção. 19 — "Aperfeiçoamentos introduzidos
eco porta-ferramentap-s para ttirnos",
caracterizado Por o porta - ferramenta
ser crinstituido de -um bloco (1), possuidor de um orifício verreal. central
(3), e de ter, em um par de faces laterais. opostas entre si, ressaltos (4):
no segundo parede faces laterais, sabandas verticais (6) e orificioa horizontais (5), providos de rascas. (Total de 5 pontos) .
, TERMO N 9 123.269
De 11 de abril de 1961
Requerente — N. V. Philips"Cloeilampenfabrieken --- Holanda. • e
Titulo -- Aperfeiçoamentos can' ou
relativos a peças de entrada de conduta:ires é a processos para sua fabricação. — Privilégio de Invenção.
'1 9 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a peças de entrada para coa- chnores, compreendendo um anel de
metal que encerra pelo menos um condutor metálico, no qual ,o espaço entre
o anel e o (s) condutor (es) contém
um material isolante cujo coeficiente
de expansão é menor que o do metal
do anel, caracterizados pelo fato do
material isolante consistir, no todo ou
em nade, de urna massa de vidro cristalizado. (Total de 9 pontos).

Válvula paia a Posição fechada e um
dispositivo desprendivel 'liara conservar a válvula aberta, O arranjo sendo tal que a atuação do dispositivo
desprendivel, para permitir que o
'válvula se mova pçara a, posição fe..
chada, ao mesmo tempo espire o
combustível que atraves.s.sou o dispositivo, para uns local que fica isciado de linha de combustível. — Total de 10 pontos.
. A requerente reivindica de aeôrdo
com a Convenção .Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de
27 de agosto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido, depodtadó
na leepartição de Patentes da Inglaterra, em 21 de abril de 1e60, scb á
n9 14.004.
•

TERMO N ? 128.675
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•

'

—

'

com a Convenção Ituernacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 1.903, ne 23
de agôsto de 1945, a pri .idade do
cerre.srondente
depo.sitado
Repaia'ção de Patentes na Holanda,.
em 10 de maio de 1160, sob o nanica
ro 251.439,
TERMO' N9 129.289 De 19 de maio de 1961
.
Requerente: Karo l.yvaly.

Estado da Guanaboaa .
Titulo: Desumificaro de Ar. —
Modélo de utinlidade.
1 — Desunia:a-dor de Ar, compreendendo de dois cilindros' de oi-

lica gél operando em permutação cíclica, incluindo a intervalo de riuDe-24 de abril de 1961
friaménto automátiao após a regeneração 'de cada 'termo, para &ma
Requerente: Code-A-Prone Eiec- me: e eliminar a humidade do ar;
tronics, Inc. — Estados Unidos da te mo- , caráter especial tuniversa:),
América..
fluscithando peia aplicação de enes'.
.sen elétrica et • pea — Total de 3
Titulo: Circuito de Controle Acio- poolos.
nado por Sinal — Privilégio de Invenção.
1 — Um circuito de contrõle acioTERMO N9 13d .060
nado por sinal, para um circuito de
carga elétrica,- caracterizado por
15 DE JUNHO DE 1961
compreender uma capacitam:ia, de
um circuito .de caiga p ara 'a Capa
Requerente: Cerâmica Bênção
comutação-sitnea,prmod mitada — Brasília — Distrito Federal.
para ligação ao circuito de carga; • Titulo: Nevo Modelo de Tijolos
primeiro meio de acionador . de co- para preenchimento de vãos supernutador elétrico para primeiro meio riores — Modelo de Utilidade.
de comutação e disposto no circuito 1 — Novo Modelo de Tijolos para
de carga; segundo meio de comuta- Preenchimento de Vão Superiores,
ção inclusive um circuito elétrico de- caracterizado por consistiin em blorivando, frouxamente, a capacidade cos cerâmicas tronco-pazalelopédicas,
TÈRMO 149. '128.500
a fim de descarregá-la,- e segundo cuias faces extremas opostas são pameio de acionador de comutador elé- ralelas e inclinadas, em relação as
" De 19 de abril de 1961
trico para o segundo meio de comu- faces laterais, formando cabeceiras
Requerente: Pirelli Societá Per tação e possuindo um circuito elé- cortadas em bisel.
trico, sendo, o segundo meio aciona- Total de dois pontos.
Asioni — Itália.
Titulo: Aparelhagem e processo dor de comutador operável por um
para o c ontrõle- da integeidade de- sinal elétrico para acionar o segunum &elétrico- tubiforine — privilé- do meio de .comutação, e derivar a
TÉZRÁMO 149 130,403
erapacitncia, para, assim, desativar
gio de invenção.
o
primeiro
meiode
acionador
de
co•
28 DE JUNHO , DE 1961
1 — Aparelhagem para o oo‘nrõle
durante a descarga da eacontinuo da integridade de um die- mutador
parltància. — Total de 12 pontos.
létrico tubiforme e para locaâizar
Requerente: Glenn-Killian 'Colar
imperfeições e defeites no mesmo,
Company — Estados Unidos da América.
composta de um tubo de ,materiai
TERMO N? 129.021
Título: Processo e Estojo para Proisolante provido nas extremidades de
var Odres — Privilégio de Invenção.
dois tanques metálicos com ele co,
De
8
de
maio
de
1961
1. —e Um processo para provar a
municante e ligados- a terra, o refede uma amostra de tinta, caracride tubo e .os referidos tanques esRequerente: N. V. Philips'Gloel- côr
tando cheios de liquidos semi - con- lamenfabrieken
terizado
pelo fato 'que se deposita
— Holanda.
dutor, caracterizada pelo fato de que
uma quantidade medida da amostra
o tubo dematerial isolante leva no
Título; Aperfeiçoamentos em ou de tinta numa superfície de entintar
seu interio-r duas seções de material relativos à dispositivos para deter? tendo uma área predeterminada coreletricamente condutor, ligadas ao minarem a presença ou a auseneia relata para com dita quantidade mea
terminal do .secundário de um trans- de uma multiplicidade de corrente, dida, rolando dita quantidade meformador de alimentação, tendo o contínuas — Privilégio de Inveaçãd dida de tinta uniformemente sõbre •
1 — Um dispositivo para verificar a inteira área de dita superfície de
outro terminal ligado a terra, pelo
que a zona localizada entre as duas • presença ou ausência de uma mul- entintar numa camada uniforme, reseções metálicas se encontre sob ten- tipi• cidade de correntes contuinaa cc.- vestindo uns elemento de transferênsão pratica-mente constante, ,havendo ra,cterizado pelo fato das etirrentes cia com um revestimento •uniforme
predisposição de meios para registrar continuas serem dispoatas sm pares, de dita tinte, de dita camada e em
as oscilações de alta frequência pro- ao passo que se o número de cor- seguida prensando dito elemento de
vocadas pelo efeito coroa. — Total rentes contínuas por um aamero im- transferência numa feaha de material
par uma la correntes continuas é a ser Impressa na dita prensa e rede 6 pontos.
A requerente reivindica a priori- earimada a dois pares ti'fcr(. r.tr.- e movendo dito elemento para deixar
pelo
fato de cada par de correntes um impresso de dita cor correspon.
dade de igual pedido depoaitaio na
Repartiçã,o de Patentes da Itália, continuas uma corrente ser . alimen- dendois cor impressa no dito mate.
sob n 9 7.548-60, em 28 de abril de tada através um circuito de armar rial por dita tinta numa prensa de
e a outra através um els:cinto de dis- impressão. Total de 10 pontos,
1960.
-•
parar de um gerador acumulador de
Impulsos, cada gerador 'acumulador
de impulsos sendo disposto de forma
TERMO N? 128.522
TÉRMO 149 153.61b
que -a presença e a ausência simultâneo, das duas correntes continuas
De 19 •62e abril de 1961
11 DE OUTUBRO DE 1983
de um par são equivalentes para o
gerador de impulsos correspondentes,
Requerente: "Shell" Research
enquanto que a supre .são de UMA Requerente: José Guedes Pinto. JúInglaterra.
destas duas correntes contínuas re- nior — Estado da Guanabara..
Titulo: Dispositivo para controle de sulta no fato do gerador de impul- Titulo: Nova Disposição de Régua'
combustível — Privilégio de inven- sos respectivo já taláa anais poder Deslisante Aplicada ao Estudo Práção.
'
pesaar ia condição armada para a tico do Violão — Modelo de Utilidade
-1 — Um dispositivo de contrôle da condição desarmada ou inversamente — 1 — .Nova Disposição de Régua
combustível liquido para InClusão e pode. , por- conseguinte, deixar de DeslIsante Aplicada ao Estudo Pránuma linha de combustível, caracte- fornecer impulsos de salds atrave., tico .do Violão, caracterizada pelo
rizado por compreender uma válvula um outro circuito cle armar e é dis- fato de possuir duas réguas retane um alojamento associado de vtl- 'parado num outro Instante dos ciclos 3ulares contendo um visor retangular
rula, um dispasitivo para forçar & de impulsos -através um. outro clr- •zom quatro janelas cada um, em inia
•
•
•

t

culto de disparar. — Total de 5 ponto..
•
.
A . requerente reivi Lca de actirda

•
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1 !paste central, e uma batia retangular
dotada de trilhos nas extremidades
correspondente; aos lados maiores do
iet(tngulo, em =brim as faces.
•
Ceguem-se os pontas 2 e 3.
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quando movida contra a mesma, caracterizado por compreender urna
rmação alongada de peças afastadas,
ligadas, adaptadas para se projetarem
par for do tapo e dos Idos da lança
e um dispositivo para montar a dita
armação na extremidade superior de
urna laça com uma extremidade da
'PERUO .24* 104.'75'7
armação projetando-se além da mesma de modo a entrar em contato
DE 2, DE Aatero DE 1968
com a Ilha de Iõrça em lugar da
lança, o dispositivo de moctagem inJean. Ernest Fernand Lion. -c cluindo
isoladores para isolar elètriFrança.
°amante a lança da dita armação
Titulo: Recipiente aperfeiçoado quando a dita armação fõr movida
para transporte de todas as mer- contra uma linha de força. Seguem• as — Privilégio de Invenção. se os pontos de na. 2 a 8.
1 — Recipiente equipado de macaços, essencialmente verticais, montaTERMO N9 124.516
dos em suas paredes laterais e podendo ser, seletivamente, acionados
De 19 de novembro de 1960
pm. um dispositivo de comando, caracterizado por serem os macacos
The Goodyear Tire Ei Rubbcr Compor braços substancialmente
horizontais,
tais, oscilantes em termo de pany). (Estados Unidos da América) .
r

de sujidade arrastadas, gõtas ()água s•
outras para dentro de um recipiente coletor, disposto do lado traseiro do aparelho e
eferentemente substituivel.
Um total de 23 pontos.

eixos verticais montados sóbre as pa.
Título: Aparelho para vulcanizar corredes laterais do recipiente. Priori- reias. (Priv. Inv. ).
França,
em
19-8-58
—
Mimar°
dade:
148.468. Seguem-se os pontos de núUm aparelho para vulcanizar
meros 2 a 7.
uma correia sem "fim que inclua borracha et: material semelhante a borracha,
caracterizado por incluir um par de _seTERMO Ne 109.906
ções seni-circulares para receber uma
correia em volta das mesmas, com a suDE 22 DE ABRIL DE 1969
perfície arqueada de cada seção com
Warren Russel Attwood — Estados a face para fora, em relação às outras
'Seções, dispositivo para mover uma das
Unidos da América,
ditas seções, em relação à outra, para
Titulo: Dispositivos P ara ifxar uma submeter uma correia posicionaad em
Peça em relação a tini parafuso ou volta da mesma a urna tensão predeterpino. — Modelo de Utilidade.
minada, uma cavidade na periferia exter• 1 — Um disposiéivo para fixar uma na de unia das ditas seções, para recepeça em relação a um parafuso ou ber uma parte da correia para vulcanipino, que se projeta através de urna
a dita cavidade estendendo-se por
• abertura na peça, o dispositivo com- zação,
o comprimento periférico da dita
• preendendo um arruela de metal en- todo
durecido, tendo uma abertura através seção com uma seção transversal comda qual o parafuso ou pino pode se parável à que é desejada para a corprojetar e uma pluralidade de cristas reia vulcanizada, uma diafragma flede bordos aguçados que ae projetam, xível posiiconado em volta dq lado aberto
de cortes transversais simétricos, es- da dita cavidade, dis k asitivo para intropaçados, em pelo menos uma face, duzir fluido sob pressão, por trás do
para apresentação e superfície da dito diafragma, para empurrar o dito
peça, para que seja forçada para o
em contacto com a superfície
• Interior da superfície quando o para- diafragma
externa da parte da correia na dita cafuso ou pino é apertado, caracteri- vidad-,
para confinar e submeter a preszado pelo fato de as cristas serem
separadas uma das. outras por porções são a seção de correia na mesma e unia
co-planares da face • e de o bordo fonte de calor para vulcanizar a seção
aguçado de cada crista, se estender de correia confinada na cavidade. —
paralelamente à face, ou ser inclinado Prioridade: EE.UU. da América, em
descendentemente, em direção à peri- 8-12•1959, n° 858.213. — Seguem-se
feria externa da face. Seguem-se os os pontos de ns. 2 a 8.

pontos de tis. 2 a 12.

TERMO R* 113.483
DE 23 DE SETEMBRO DE 1969
•
Société dos Forge,s et Ateliers Du
Creusot — França.
Titulo: Junta de Vedação para
Eixo Rotativo — Privilégio de Invenção.
1 — Juta de vedação para- eixo
rotativo que tem um prato solidário
do citado eixo e uns anel ligado à
parte fixa e atritante contra o prato,
caracterizado por ser o anel excêntrico em relação 'ao eixo geométrico
do eixo rotativo. Prioridade: França,
em 26-9-58, N9 '775.388. , Seguem-se
os pontos de na. 2'a 4.
TERMO 149 120.524
DE 23 DE JUNHO DE 1960
8a1-T-Boom, Inc. — Estados Unidos da América.
Titulo: D apositivo Protetor para
Lança de Guindaste — Privilégio de
Invenção.
1 — Um protetor para impedia que
a lança de um guindaste etc, entre
em contato com uma linha de fôrça
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• TERMO N. e 127.942.
De 27 de março de /kali

Requerente — United St a! es
Steel Corporation.
Local •— Estados Unidos da
TERMO N° 127.316
América.
De 3 de março de 1961
• Titulo — Guia lateral ajustásid
e prendedora para um tandem de
Requerente: . The Goc.C.,:ar Tirc
laminadora de redução a frio.
Rubber Company.
1.0 Um aparelho para reter abai.
Local: Estados Unidos da América.
SOla Exterior para Calçado xada uma tira em movimento enqua&,s suas margens são guiadas,
e Método de Faoricação.
Um processo -de fabricação de particularmente para uso com uma
urna sola para calçad caracterizado por máquina de lamlnação a iria, capaz
comprecender a modelagem de uma peça de operar sôbre urna tira de difebruta paar sola, tendo uma incrustação rentes larguras, e dito aparelho
de outro material nela prata por aglu- sendo caracterizado Por compr
e en tinação e por ser dividida, cada urna, der tun conjunta . de guia de base
em no mínimo duas solas, tendo no lado e uni conjunto de guia de topo enque foi dialiddo unia junção perfeita, iça os quais a tira caminha, cada
uniforme e definida entre os citados ma- 'um dos ditos conjuntos de
guia
teriais. — Prioridade: Estados Unidos
da América, em 28 de Junho de 1960, incluindo uma pluralidade de blocos de empuxe montados em uma
sob n° 39.242.
placa para monimento transverSeguem-se os pontos de 2 a 9.
salmente do trajeto de movimente
da, dita tira e uma guia marginal
em cada lado de um dos dite conTERMO N' 127.893
juntos de guia, e arranjo para mover"os blocos de empuxe guias
De 24 de março de 1961 •
marginais para aproximação e seRequerente: A. B. Dick Company. paração ung doe outros de ac4Srde
Niles, Illinois, Estados Unidos da Amé- com a largura da tira que e.stá
sendo guiado. — Prioridade: Esrica do Norte.
Pontos --aracteristicos: (Dispositivo tados Unidos da América, em 30
Combinaclor do Eszrutinio ou Varredura de março de 1960 sob n. o 18.680.
Seg uem-se os pontos de 2 a 5.
de Fac-Similes'L (Privilégio de Invenção).
•
1° Instalação para transmissão de facTÉRMO .N.° 127.995
símiles, caracterizada por compreender:
uma pluralidade de exploradores ou esDe 29 de março de /agi
crutinadores, ctda um localizado numa
estação diferente, para escrutinr um resRequerente —. Western
p ec tivo objeto em cada estação; meios Company, Tncorporatcd.
para transmitir sinais representando caad
objete procedentes dos ditos escrutinaLocal — Estados Unidos, da.
dores, meios êsscs, localizados numa América.
área comum, e responsivos aos meneio-

Titulo — Dispositivos Piezo Elenados sinais, no sentido de reproduzirem uma imagem de cada objeto; um Erices com utilização de óxido de
dispositivo foto-sensitivo, em .ssociação zinco.
coaa:1.1 aos 'meios para transmissão dos
1.0 Um dispositivo prieze-elétrico
sinais; um meio para enfocar cada ima- caracterizado por c onsistir,
pelo
gem sôbre o mencionado dispositivo menos um elemento, essencialmenfoto-sensitivo, a fim de criar uma série
de sinaii elétricos representando as ima- te, de um só cristal de óxido de
gens respectivas; uma pluralidade de re- zinco de urna, condutividade má•TARMO N° 127.794
gistradores, localizados em estações dis- xima em .temperatura ambienta
de 10-80hm-lem-1 e dispositivtee
tantei, e m,eios para transmitir ésses
De 21 de março de 1961
e1étr2os a respectivos registrado- Para estabelecer contacto de eleres, para reprodução doe respectivos trodo com êste elemento sabre
Depo_:tante: Machincry Establish- objetos.
duas faces. Prioridadte: 'Estados
ment, firma industrial e comercial orUnidos da América em 7 de abril
ganizada sob as leis- do Principado de Finalmente, a depositante reivindica, de 060 sob n. o 20.572.
Lienchsenstein, estabelecida em Vaduz, de acôrdo com a Convenção InternacioSeg uem-se os pentes de 2 a 10.
nal e de conformidade com o artigo 21
Principado de Lieehtensteirt.
do Código da Propriedade Industrial, a
4 característicos. de: (Aparelho prioride do correspondente pedido. deTÉli110. N. o 128.594
Automático de Lavagem,. (Privilégio positando na Repartição de Patentes dos
de invenção).
Estados Unidos da América do Norte,
De RO de abril de 15ô1
Máquina automática para lavar e em 28 de março de 1960, b o número
18.023.
—
Um
total
de
9
pontos.
recolher o liquido de lavagem, de suRequerente — Cbadboom (operfícies como, por exemplo, soalhos, —,- •
tiram, Inc.
janelas ou peça. semelhantes, provida
. Local — Estados ljn ideQ da
AVISO AS REPARTIÇÕES
com um dispoaitivo transportador que,
América.
•
POSLICAS
inicialmente, é conduzido paralelamente
à superfície a ser limpa e, em seguida,
O Departamento de lua
— Meia de suporte.
obliqu: _ente ,,ara cima, com órgãos que
prensa Nacional avisa Se
arrestam - liquido, caracterizaad pelo
1U.
Urna
meia de suporte forRepartições Públicas em gefato de que o dispositivo transportador
mada de um material lecjdo, caral
que
deverão
providené representado por uma fita de escõracterizada por ter uma aparência
ciar a reforma das assinaV.• que 1 lona como Órgão 'único para
transparente e ser capaz de e xenturas
dos órgãos oficiais
lavar e reColher os mteriais 'estranhos
cer uma fórea suportadora
fevereiro
de
até
o
dia
26
e c liquido fita essa' qüe; no seu moiaramente forte quando a
corrente, a fini de evitar o
4
v ; rnento voltado pia trás e- obliquaestendida a sua forma de meia
remessa a
cancelamento
da
uso. 0
melte --a cima pa r,s. por stibre uma
dito material compr eendendo carpartir daquela data.
supc , ficie condutora, igualmente volreiras de duas e xtr e midades e no
tada para cima, e projeta 'as particulas
tendo um total de denier e Pe10
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tantas, de rebaixos Inferiores mixd. • e• transporte da referida caçamba.
circulares (3) ou com outro
descarga da me g
cujo dia:antro Interno coreaponds ao obtusa a abertura de
-ina•
diâmetro dos arames braneveraals (6)
que Meca se apoiam.
Total de 2 pontos.
Total de 2 pontos.
Pinahnente, a depositante reivindica.
aceedo com a Convenção InternaTitale0W 140.881
alonal de conformidade com o artigo
ti do Código da Propriedade Industrial
De 8 de Janeiro de 1900
a prioridade do correspondente pedido.
na . Repartição dePatenRequerente — Parbenfabriren Dam depositando
ereiro
lei da Alemanha, em 26 de fev
Alemanha.
Aictiengeselliachaft
—
TaRle10 N9 118.882
Titulo — Processo para hidrogena de 1939, sob o namoro I 16.075 IV
de compostos não satu--çãoseltiva c/80a.
De 9 de -outubro de *89
rad.as na fração 0.4 — Privilégio de
Requerente — Dr. F,rvin Ilarko — Invenção.
TÉRMO N9 116.831
19 .5— Processo de hidrogenação seSão Paulo.
TaR510 NP 119.950
Titulo — Gola Individual com Bor- letiva de butadieno e ou acetileno, em
De 9 de fevereiro de 1960
da Algodoade., própria para Cabelei- mistura de badrocarbonetoa oonsiatindo essencialmente de hirocarboneDe 18 de junho de 1963 . reiros — Atiodêlo de Utilidade.
1°) Gola- individual com borda al- tos com 4 átomos de carbono, por tra- Requerente — The A. 1' V. Comgodoada, própria para cabeleireiros, tamento com hidrogênio sob pressão pany Lirnited — Inglaterra.
S; er •y Rand Corporation..
caracterizada por se constituir de uma em presença de carbono de catalisadoLocal — Maciça Unidos da pela de papel tino, apropriado, de lar- res rigidamente dispostos na câmara .Titulo — Válvula de contra/e nogura adequada e formato de preferên- de reaçao( caracterizado pelo fato de va ou aperfeiçoada — Privilégio de
circular, tendo 'ao longo de uma se conduzir a mistura de hdrooarbo.
Titilo — Processador — Privi- cia
ou de ambas as suas bordas, em uma netos, em cotado líquido, na fase de Invenção.
legai de invenção.
ou em ambas as faces, uma tira de gotejanaento, numa atmosfera de hi- 19 — Urna válvula de contraia, cade hialgodão, peça esta que, higiênicamen. drogénio, sôbre um catalisador
Um
processador
controlado
10.
mantendo-se na câmara racterizada pelo fato de compreender .
drogenação,
te
confeccionada
e
aoondioonada,
se
conduto de escoamento, tendo alpor painél de ligações, caracteria ser utilizada pelos cabelei- de reação, mediante variação da pres- um
ie
disposto
uma placa de contraia suzado pelo fala de incluir uma me- destina
são
parcial
de
hidrogênio,
da
tempereiros, no rocrte de cabelo, introduzimória de nócleo magnético tendo da entre o colarinho e o pescoço do ratura e da velocidade de passagem portado por uma haste de operação
urna pluralidade de locactsee para fraguas ou simplesmente presa ou da fração de hidrocarbonetos a ser cujo eixo possa a um ângulo substantratada, condições tala que, essencial- dal de obliquidade com o plano que
armazenar informações; um leitor amarrada ao pescoço ~te.
mente, só os acetilenos contidos na contém e periferia operativa da plade cartão perfurado; um circuito Total de 2 pantos.
mistura
de hidrocarbonetos ou, porém,
desta periferia, dito eixs.
deelinado a armazenar informações
os butadlenos (e aoetilenos eventual- ca e dentro
na memória a partir do citado leimente presentes) sejam hidrogena. sendo também disposto em angulo cota
tor de cartão; um dispositivo desTARMO N9 114.187.
dos. de modo a se formarem de novo, o eixo do conduto de escoamento, bem
como caracterizado pela fato do continado a selecionar qualquer locaessencialmente só butetos.
De 22 de outubro de 11)50
duto ser formado com um rebaixo hação particular da memória sob o
Total de 5 pontos.
terno que recebe, com 'Coe:dade de
oontróle de instruções do painel
Requerente: Parbenfabrieken /layer
movimento lateral, um anel elastieu
de ligações; um circuito para afe- Altiengeselischaft
— Alemanha.
TÊM° N9 114.557
de vedação que pode, desta maneira.
tar a informação em uma locação
à periferia da placa de ve.
selevionada da memória sezinha ou Título — Processo de Fabricação 'de
De 27 de janeiro de UNO . . ajustar-se
dação em sua posição Fechada. 6tna dependência da informação •em Policarbonatos Lineares Endurecívels
outra locação da memória; dito — privilégio de Inveroo.
Requerente — João Caetano Ferraz gãos estando previstos para prender o
— Processo de fabricaão de p011. e Fanor 'Peçonha Coutinho — Estado anel de vedação na posição em que
leitor de cartão estando erranjado
éle foi ajustado. —• Total de 6 pontoe.
e construido de modo a aceitar carbonatoslineares endureciveis, oa- do Rio de Janeiro.
Cartões perfurados contendo infor- r acterieadó Pelo fato de se fazer rea- 'Titulo — Apagador de Cigarros e
com epicloricirina, •em presença de Charutos — Modélo de Utilidade.
Inações em três códigos diferente.s; gir
capaz de se combinar com áciTÉRMO Ne 117.729
"Apag ador de cigarros e Chadito circuito. do processador • sendo agente
do clorídrico e em presença de sol- rutos", caracterizado por ser formado
adaptado para armazenar e pro- ventes ou agentes
de dispersão, poli
um tubo cilindro, de diâmetro
De II. de março de 166
Cesar • informações em dois dos caxbonatos de polimerização baixa até por
rusor-do que o cigarro ou do que o
mencionados três cótngoe; e órgãos média, à base de dioxi-compostos aro - charuto a apagar, podendo deslizar Requerente
FicareiSerricchlo
tradutores no referido leitor de míticos, com grupos hidroxilas livres ao longo do mesmo;
li — São Paulo.
na
extremidade,
contendo
eventual.
Seguem-se
mala
quatro
pontos.
cartão para converter automaticaTítulo — Movo modélo de solado
mente o referido terceiro código mente restos de dioxi compostos alifá-'
ou (e) eioloalifáticos. Total de
para calçado Luiz XV. — Modelo
para um escolhido dos citados dois 3tioca
pontos.
TERMO N.? 116.739
de Utilidade.
bulros códigos,
Pinalinenta,
a
depositante
reinvilíd "Neivo modelo de rolado para
Si,guem-se os pontos de 2 a 102. dica nos termos da Convenção Inter1)e • 3 de fevereiro de 1960
calçado
Luiz XV", consUtuldo por
e de conformidade com o
A requerente reivindica de adir- nacional
art. 21 do Código da Propriedade In- Requerente — Internationale Bau- uma lamina plana que acompanha o
do Com a Convenção internacioai dustrial,
a prioridade do correspondera maschinenfabrik Aldiengesellschaft — perfil normal de um calçado, caracte• o art. 21 do Decreto-lei n, 7.903, te pedido,
depositado na Repartição Alemanha.
visado. essencialmente por pdssifir um
de 27 de agósto de 1945, a pelo- de Patentes da Alemanha, em 18 de
de prolongamento de menor espessura ceTitulo
—
Elevador-Alimentador
Djdade do eorrespondenta %atido dealenabro
1.9a8, sob o te, IP 27.239 caçambas para maquinas raisturadoras de termina a parte prevista para st
depositado na Repartição de Pae armilares, especialmente para beto- enfranque, prolongamento êsse que setentes dos Estados Unidos da Améneirae. — Privilégio de invenção. rã fixado a parte ,anterlor do salto''
rica, em 18 de junro de 1961,
,
eola
JIrlevador-alimentador de ca- parte relativa ao enfranque caracted~go No 144.107
lq
n.° 293.071.
çainbaa para maquinas misturadoras e za-se por possuir as letarais de, menor
_Droacetirt ogegiluli2edeoutu
. hm de 1439 similares, especialmente, para betonei- espessura que a parte central. — Poeras, provido de um carro-guia de gaia to', 2.
TÈRMO 1(9 94.710
móvel ao longo de um trilho inclinaRequerente; Jirau° Kobara — Real- do do elevador e de uma caçamba em
De 21 de novembro de 1056
TftR1\40 N9 11•.925
dente em aio Paulo (CiapibM)
Pontoas Oaraceerfatleas de: 6Ndvo forma de funil, saibre o mesmo, instaWargons Aktiebolag — Suécia. Modelo de Peneira para Máquinas de lada e dotada de uma abertura de des- Depositada em: 21 de. marfo de
carga voltada para. baixo,- estando o 1960.
Título — Processo para a fabri- Classificar Batatas e outros".
cação de ligas' de cromo por me- 19) *Mate Modelo de ~eira Para carro-gula e a caçamba articuldos enmaquinai de taaasifiear batatas e ou. tre si, ao plano da abertura de des- Reqwrente — Améto Zucco(otto
talurgia do pó. — Privildgio
troa" oonstituida dos convencionais carga- e do lado voltado para o arran- (Birigui) Estado de São Paulo.
invendo.
araii;ea longitudinala e tranaveraale jo do trilho de guia do elevador, por
1.0 . Um processo para a fabri- (ll 3), embaleçadoe perpendicular- meie
Pontos característicos de: "Nova*
de um eixo, caracterizado pelo
mente uns aos outros e montados
cação px metalurgia do pó de
disposições em fedo com protetor .
fato
de
que
a
obstrução
da
referida
ga contendo pelo menos 10% de reepeetlyo suporte (1),-e canotarizado
de descarga da caçamba e — Privilégio de Invenção.
Cromo, caracterizado por misturar por os ~cridos araram ter uma tu- abertura
assegurada .pelo referido carro-gula
Is) "Novas disposições em tado com
ir:Me
abalada
em
relação
ao
plano
zoa pó de metal dúctil contendo
seleção, onde os arames loogitudi- que, para tanto, se acha ,equipado com protetor", constituído por um corpo
Pelo menos um dos elementos g
CM bera somo qs transversais uma eontrarplaca, ade quadamente. con- (1) provido de fura (F) a qual as
co nsigas:leitoa do prodxsto neabado, AO
43a
~doe mit apoiam evadis. formada. e I cem, durante, o ,Pilchtmento prende o cabo (C), caracteriza-se
.'
'

menos 45, as malhas da porção de
panturrilha da dita meia sendo
Oh, I anel alm en te completamente
dist e ndidas quando a meia 6 usada, assim resistindo a maior extensão na direção da largura e
exei rendo uma fórça euportadora
forte contra a panturrilha da perna d.• quem a usa para '1/Jantar a
dita panturrilha dentro de unia
ojrculferência restrita. 'Prioridaee. Estado Unidos da Aotrica
em 7 de dezembro de 1960 sob núm .. o 71.360.
em-se os pontos de a 9.
•

com um P(i de liga cuja estrutura
-consiste de, pelo menos 25% de
fase sigma, prensar ou comprimir
a mistura para formar um corpo
coerente ou coces e sinterizar o
dito corpo e uma temperatura
abaixo dos pontos de fusão tanto
dos componentes pulverulentos da
modo que a lase sigma desapareça.
Seguem os pontos de 2 a 15.
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pelo fato de na- superfície inferior dg
corpo, ter praticadas duas. fendas' lona
gitudirraia, paralelas ou não. is quais
vão de ponta a ponta da dita auperficie, e cm cada fenda se encaixa uma.
lamina de borracha (3) alongada, cuja
parte externa desta inclina-se para fora, formando unia aba maior (4) . para
' puxar água; nos dois. lados contrapostos das paredes menores do corpo
(1). e situando-se UM pouco superiarmente, tem praticadas duas fendas ho. rizontais (5), com relativa profundidade, e em cada urna dessas fendas
horizontais (5), se introduz e se lixa
tun protetor ide borracha (6); éste ANtetor, quando aberto, assume a fuma
de dois. pedaços aproximadamente trapezoidais, o qual se dobra sôbre si
na linha mediana transversal, compota
do esta parte o corpo ou aba saliente
de' proteção (8) que se projeta para
fora da cavidade (5). do rõdo. sendo
que a parte maior &mas protetores
fica introduzida ita dita cavidade. —
Total, 2 pontos.
TERMO N° 118.969

TERMO Na 119.330 "1"
De lar de rnaio de 1960
Requerente — Estamparia Catava',
ias Sociedade Anónima — São Paula.
Titulo — Novas disposiçõas em emlagem. — Modal') de utilidade.
1°) "Novas disposições em • mbalagern de alumínio laminado e simi-'
lares"-, caracteriza-se por apresentar.
se a mesma, na forma de uma caixa
retangular alongada (1), alojaddra do
rõlo de alumínio laminado (2) con.
vencional, sendo que esta caixa tem
uma 'lingueta com dupla . dobradura
(3-4), para fechamento da caixa, ao.
longo de todo o bordo superior 'da
parede longitudinal dianteira da caixa,
se fixa por grampos, ilhós, -ebites (5)
ou outra disposição de fixação, uma
serra metálica (6) ou de maerial congénere, cujo serrilhado é voltada para
ima; na -região mediana desta mesma
parede dianteira, há uma abertura (7)
na qual aparece a félha de alumínio,
para efeito de ação digital. — 2 pontos. •

De 29 de abril de l96,
TERMO
Requerente — Modal° da palia/Voa
absorvedora de choques autamentilavel. — Moda/o de Utilidade.
. Palmilha absorvedora -de. chagam,
auto-ventilada, do tipo formada por
uma lantína ou base textiT na parte
superior e uma camada de matéria
plástica ou semelhante, caractertzada
pelo fato de ser provida de uma plura/iciadé• de orifícios perfurantes :m toda
a sua espessura, espaçadas core si,
em azada a superfície da palmilha, orla
lidos ésse's que permitem a entrada e
salda . de ar da camada de espuma de
látex na medida em que a palmillta
comprimida e afrouxada no ato de
andar.

N

o 119.578'

De 19 de maio de 1960
Requerente — Antônio Vigolvino da
Silva — Estado da Guanabara.
Titulo — Original modêlo de cigarreira--fosforeita automática — MtadéIo de Utilidade.

Em resumo, reivindicam-se como
pontos característicos da invenção:
19 )-- Original modal° de cigarreira=
fosiorcira, automática, oaracterizada
pelo fato de ser constituída por ,uma
caixa paralelepipedal, com dois planos largos (faces anterior e posterior)
e os outros estreitos; aberta no alto
onde é dotada de ume tampa prèsa
articuladamente por pinos fixados nos
TERMO Na 119.079
dois lados estreitos verticais e guarnecida Internamente de uma fita elásDe 4 de maio de 1960
tica estendida transversalmente em horizontal, próximo ao fundo da caixa
Requerente — Eduardo Cardoso de e fixada pelas extremidades nos laAlmeida Thompson c Oscar Thompson dos estreitos da caixa. --- Totaa de
3 pontoe. .
— São Paulo.
Titulo — Nova tampara para garrafas. — Privilégio de invenção.
1 — Nova tamapa para Garrafas,
caracterizada por ser constituía:1 por
urna peça aproximadamente tronco-c&
aica, de paredes delgadas, provida de
"'fent:anela anelar tronco-cónica interna, disposta próximo a sua extremidaa
de inferior, e dotado ainda, em sua
face superior, de um rebaixo dotado
de °rindo central, sendo ainda o cato
rebaixo ligado ás paredes internas da
paça acima rnecnionada, por paredes
radiais que se salientam para baixo
paredes estas que servirão de Ga a pater Unia peça cilíndrica, da borracha
ou material equivalente, provida de
aba inferior em cuja face superior se
apoia uma anel dotado de umm pluralidade de garras inclinadas para fora,
garras estas providas de extremidades
reviradas para dentro, estando ás mazelas encaixadas na citada reeatranda
tronco-cOrdca prevista internamente, na
mencionada peça tronco-ceiam!.
a-t.
Total de 2 pontos.

TERMO

N

O 120.380

De 20 de junhc, de 1960
Requerente — Romeu Hohmuth —
São Paulo.
Título — Aperfeiçoamentos em ou
relativos a 'Mesas extensíveis. — Privilégio de invenção.
la) "Aperfeiçoamentos ein ou relativos a mesas extensíveis", constituídas
por tampo central e duas abas laterais para extensão, tampo êsse dotado
de pinos inferiores passantes por travessa, contra as laterais da qual são
aproximadas a g citadas abas quando
fechada a - mesa, caracterizadas pelo
fato de que centralmente tal travessa
se apresenta com abertara para passagem de mole espiral, cuja r arte
superior se encontra fixada á face inferior do tampo principal e a inferior
ligada sã uma segunda travem:1 paralela ai primeira e ligada ao quadro
o da soou. — Total de 2 pema.

TERMO N° l40.528

'Jane)to de 1965 355

rarem:idem duas placas aramem:os eia
Iatirno do mesmo eixo e que fechara deDep. em: 33 de junho de 1960. Nado a ação de mola e cada uma movida com mordentes largos, senda a
Requerente — Cama Bruno Socie- peça interna livre presasta ei.tra tira
número de furos localizados flama tacidade Anônima. — São Paulo.
ra e limitados na sua profundidade
Titulo — Aperfeiçoanientoa .nrtodu. por meio de uma borda c12., escoramen.ridos ena barrioat desmo aát .eis — to; enquanto a peça Mutila
que
Privilégio de invenção:
tem 111213 pluralidade de ims inseridos
I) "Aperfeiçoamentos introduzidos nela, a qual é trazlda entre as p!acas
em barricas desmontáveis", caracteriza- com os mordentes abertos, mat.da
dos por possuir prêso à bagageira (1) na posição com referência às ao-das
do veicular dois mancais (2) e (3) dos mordentes por meio de beraaa de
que seguram um eixo (4), possuidor escoramento previstas nó lad.s d.) "sde urna manivela (5), o qual snrola ca que é localizada entre os moramuma cobertura . (23). — Total de 6 teu e o pino de articulmao
cas. — Total de 5 pontos.
pontos.
A. requerente reivindica de acemlo
com a Convenção internaclorsa t o
Artigo 2f da Decreta-Lei n' 7.903, de
TERMO NO 120.676
27 de amasio de 1945, a psiOricfada do
correspondente. pedido depositada na
De 28 de junho de 1960
Repartição de Patentes da HoMnria ens
Título — Nova disposiçã3 constru- 16 de julho de 1959. sob ris 241.537.,
tiva aplicada a tampas alcatifem.
Patente de niodèlo
de utilidade,
a
TERMO 1\19 l21.5;24
Newton Silveira — São Paulo.
De 27 de julho de 19U+
la ) "Nova disposição construtiva
aplicada a tampas metálicas", constiRequerente' — Companhia Harisors
tuídas por peças circulares, dotadas
Indústria e Comércio Kibon — ?go
de bandas laterais cilíndricas, cônicas Paulo.
ou associação de ambas as formas,
Titulo
Ndvo brinquedo. — Pribandas essas terminadas por cordão viléglo de invenção.
circundante, constituído por enrola19 — Nevo brinquedo, representamento das próprias bordas. aaresermarm tivo em miniatura
de um loquete indo o cordão, a espaços convenientes, terplanetário com a respectiva base
amassamentos locais ou' reeartilhado, de lançamento ,caracterizado inicialdeterminados por dispositivos apro- mente por uma base forma ia por très
priados, no fechamento. — 'retal de ou mais apoios radiais, reumclos cen7 pontoe.
tralmente em teimo de um pequeno suporte cilíndrico, provido este de 'rico
lateral de entrada de ar comprimido
TERMO No 120.996
ou água sob pressão, e ainda dotado
de válvula Interna; e o mesmo suporte
De 8 de julho de 960
sendo ainda envolvido por uma braçadeira,' com extremidades presas oor
Requerente — Companhia Harkson urna placa era "V" ou gancho, doIndústria e Comércio K1bon —
tado este de uns cordel, — 'rota/ de
Paulo.
5 pontos.
Titulo — Neam brinquedo — Privilégio de invenção.
TERMO 122.802
1 — 'Nevo brinquedo, caracterizado
por sar formado inicialmente por uma
de 14 de Julho de 1960
fôlha de papelão, cartolina ou equivalente, dobrada transversalmente ao
Luiz Nazzaro Junior — São Paulo
meio e em tiara° de uma barra metá- (Capital).
lica retilínea, com ambas as extremiModelo de utilidade para: "Novo ti.
dades reviradas ortogonalmente em for- po de tabuada mecânica para multima de U e revestidas com bucha* plicação e divisão".
1. 0 — NU° tipo de tabuado mecâelásticas, em tôrno das quais é mantido esticado um anel elástico. -- To- nica para multiplicação e divisão, cc.
lacterizada por se formar por um retal de-3 pontos.
cipiente retangular fechado, tendo po.•••••n••••
rém, num dos lados, uma série de
aberturas encimadas por números naDe 13 de julho de 1960
turais que se combinam com outro*
Requerente — N. V. Philips Voei- tantos números, mostrados na primeira
lampenfabrleken --- Holanda.
das citadas abertura*, para assim ser
Titulo — Aperfeiçoamentos em ou lido, nas outras aberturas o resultado
da multiplicação entre eles.
relativos a aprensores para segurarem
Total de 2 pontos.
uma pluralidade de fios desempenados
numa fileira e em posições direitas,
por exemplo fios de alimentação de
TERMO 122.874
corrente para diodos de cristal. —
Privilégio de Invenção.
15 ale Dezembro de '1960
lo — Um apreensor para segurar
Requerente; W. R.•Grace es Co.
uma pluralidade de fios retos numa
leira e em posiçõet esticadas, por Estados Unidos da América.
Titulo; Aperfeiçoamentos em apa.
exemplo para fios de alimentação de
corrente para diodos de er:stal, apua relhos para a secagem de elemento.
ensor ésie que á formado como um carregados de acumuladores.
Privilégio de invenção.
diapositivo de sugeição de forma de
alicate tendo uma peça interna livre;
1.0 — Um aparêlho para e seeagera
06 qual aa metades do alicate com- de elementos de bateria carregados que
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irompreende o= combinação uma danara do ~agem pare. os idoeneettos
4e célula, uma cansara de combustãoGen combuitor para queimar o gás
eombuetivel na dita câmara de combustão, o dito combustor sendo *ord.priado para operar com um volume
àínimo de oxigénio e para consumir
substancialmente o oxigênio fornecido
ao mesmo, um dispositivo dosificador
apropriado para medir e admitia no
tombustor apenas a quantidade de ar
fresco que é requerida para a operagão do dito combustor, uma ventoinha
apropriada para forçar a atmosfera
gasosa aquecida contendo os produtos
de combustão para o interior da dita
°Amara de secagem, dispositivos para
canalizarem a dita atmosfera gasosa
aquecida de forma que. seja força forgoda a circular a uma alta velocidade
átravés os interstícios entre oi separadores e as placas da elementos de bateria localizadas no interior da câmara
44, secagem, dispositivos no lado de
descarga da dita amara de secagem
para recircular a dita atmosfera gaitara de volta à câmara de combustão,
• dispositivos para permitir que a atmosfera gasosa aquecida se escape do
interior, do aparalho sempre que a
pressão no interior da câmara de combustão ekceder substancialmente a
pressão atmosférica normal. •
Total de 6 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América. em 30 de setembro de 1959, sob
e a.° 843.557.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
também 'através de parafuso, um balancim go* tem uma extremidade
27 de Dezernlifo de 1960
apoiada em um excêntrico, dito balancim impulsionando a dita placa cenRequerente; Alexander Siegel — tral em caso de ruptura do fio e dita
São Paulo,
placa central trabalhando *Obre um
Título: Aperfeiçoamentos em vulca- pino do suporte . do cônico de fio.
nizadores de câmara de ar.
Total de pontos: 3.
Privilegio de invenção.
10 Aperfeiçoamentos em velcaTERMO 126.220
nizadores para câmara de ar, caracterizados pelo fato de a usual base pro.
30 de Janeiro de 1961
vida de disco aquecedor ser dotada de
um d.,;rricio de fato em relação aos
Reouerente: Walter Recinges — São
orifícios de dois bioco* fixados à mes- Paulo.'
ma, sendo um inferior e outro supeTitulo: Aperfeiçoamentos introduzirior; orifícios para a fixação da extre- dos em alto-falantes.
midade da haste articulável d'o prato _Privilégio de invenção.
viivel da prensa, extremidade esta doi) "Aperfeiçoamentos introduzidos
toda de um rebaixo anelar onde se en- em alto-falantes", caracterizado por
caixa um dos lados do orifício da re- ser o campo magnético formado por
ferida base; e o dito bloco superior um conjunto constituído por uma peça
provido de prolongamento, onde é pre- (1) cilíndrica, chata, dotada coaxialvisto um pino roiqueado que mantém mente de Uma saliência ,(2) cilíndrica,
em posição a mencionada haste.
circundada por diversos ímãs (3) per.
Total de 2 pontos.
manentes, de formato cilíndrico, paralelos k: saliência (2), e pressionados
contra a face -da peça (1) Por uma
TERMO 125.326
arruela (4), que é tracionada contra
a referida peça (1), por meio de pa29 de Dezembro de 1960
rafusos (5), sendo que o furo central
de arruela (4) é de diâmetro algo
•Requerente: Sociéte D'Applications maior que o diâmetro da saliência (2)
Generales D'Électricite_ Et Da Meeq- mit nele se encaixa, deixando um eságuo (S.A.C,E.M.).
anelar, no qual penetra a bobina
Titulo: Aperfeiçoamentos introduzi- paço
(12)
do
alto-falante.
dos em processos.
Total de 4 pontos.
IltRMO 128.262

• Privilégio de invenção.
1.0 — "Aperfeiçoamentos introduzi..
TERMO 126.223
dos em processos de tecelagem", caracterizado por um modo de propul30 de Janeiro de 1961
são da lançadeira por meio de rodinhas.
TERMO 122.905
Total de pontos: 3.
Requerente: N. V. PhilipleGloailamReivindicam-se finalsnente os benefi- penfabrieken
Holanda,
20 de Setembro de 1960
cio da Convenção Internacional, de
Tifulo: Aperfeiçoamentos em ou reacOrdo com o que dispõe o art. 21 lativos a elementos eletroluminucenRequerente: José Bauer
do Decreto-lei n.0 7.903 de 1945, e tes. •
Paulo.
tendo em vista a patente depositada
Privilégio de inverdo.
. 1.0 Aperfeiçoamentos em ou reTítulo: Um flavo refrigerador por- em Paria (França) em 5-10-1960:
lativos a elementos eletrolumineecentátil para chopp.
tes, compreendendo um suporte metáModelo de utilidade.
TERMO 125.681
lico e uma camada de esmalte de vidro, onde fica entranhada • substância
1.0 — "Um nOvo refrigerador por- 4 de Janeiro de 1961
eletroluminescente e que é recoberta
tátil para chopp", caracterizado pelo
uma camada condutora da cada laformato do recipiente em forma de
nte: Pelaria Milano Ltda. de
do, sendo a camada condutora do lado
barril em cujo interior acha-se colo- —R•quere
São Paulo.
mais afastado do suporte permeável gr
cada uma serpentina disposta de forma
Titule: Movo • original modele de radiação
emitida polo comada *letraa acompanhar as suas, paredes internas, bota.
luminescente por efeito da aplicação
de modo a deixar livre um espaço cen/Vfodido de utilidade,
urna tensão entre as duas camadas
teal destinado a receber Oto.
1.°) "Novo e original modêlo de de
condutoras,
pelo fato do
bota", caracterizado pelo fato de que suporte ser caracterizadoz
Total de 5 pontoe.
constituído por ferro croo corte do calçado se apresenta inter- mado.
na e externou:anta, assim como a palTotal de 17 poritos.
TÉRmo 124.943
milha, revestido por 11, sendo que o
Prioridade: Holanda. em 4 de feIreferido corte se prolonga posterior- vereiro
de 1960. sob n.0 248.089.
mente 'para o alto, conformando gola
• Depositada em; 13-12-1960
aveludada, dobrável para baixe, sendo
Requerente: Ken Sakurna — sã o anteriormente dotado o orralunto de
TtRmo 126.306
fecho de correr.
Paulo.
Total de 2 pontoe.
de 1 de Fevereiro de 1961
Privilégio de invenção.
I — "Aperfeiçoamentos introduaidos
TERMO 125.907
em aparelhos terapauticos de ondas
magnéticas", caracterizados por serem
- 16 de Janeiro de 1•61
ge núcleos (1) das bobinas (2) constituídos por ímãs permanentes, cujos
Requerente: Fiação • Tecisiagem São
campos são concordantes com os Catar Paulo
5. A. — Silo Paulo,
pos criados pelas ditas bobinas (2),
Titulo: Aperfeiçoamentos em mimaisendo que o &impo magnético dos na de 001%104.1ra e rocaddra.
ímãs, isolador:cient., não tem fforça su- Privilégio de invenção.
ficiente para fazer com que a placa
1.0 — Aperfeiçoamentos ispn suárçui.
(3) desligue seu contacto (4) do na de reenicaleira • rocaddra, corsoFino (5), aem o auxílio do campo terizadoi por um dispositivo autoria&
loo adicional fornecido poios tico de levantamento do cone de no
constituído de uma placa **ateai arreze (2).
titulada por paroquio • Rip:Mond°,
i
Total da 5 pontos.
-

Requerente: Pennsalt Cliemicale
Corporation — Estados Unidos da
América.
Título: Processo para sinsultanaa',ente proteger e colorir um metal.
Privilégio de invenção.
I.° — Processo para sirnuitttneamen.
te proteger e colorir um metal, caracterizado pelas faiai de: aplicar a uma
superfície do metal unea dispersão
agudeza de (a) UM dicremato hidroesofevel de um metal de uma valência
superior a um; (b) um compatível
agente redator para o ácido cromico;
• fel) um pigmento, sendo o agente
fodokot

offlo lios Goma goo o oro-

Janeiro ae 19oo
mo do dicromato seja reduzido a condição trivalente quando a dispersão
aquecida até uma temperatura de pelo
menos cerco de 137,78°C, sendo a coacontração do agente redutor tal que
seja reduzido cêrca de 70 a 95 % do
cromo, e sendo o digMento em uma.
concentração de aproximadamente -10
até cérea de 75%, em peso, do dicromato; e aquecer o metal assim revestido até uma temperatura entre nin oximadamante 13778. 232,22°C Para
secar a dispersão aplicada e provocar
a redução em questão, sondo a quantidade de dispersão aplicada ao metal
ajustada para . proporcionar um peso
de revestimento, após o aquecimento,
de pelo menos 100mg/0.929 m2.
• Segu*m-aa o* pontoe de 2 até 24.
Prioridade: Estados Unidos da Amátida, em 10 de fevereiro de 1960, sob
o n.° 6021.
TpRmo 127 . 367

6 de Março de 1961
Requerente; Loura Viarengo — São
Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em, ou
relativos a, separadoras para acumuladores elétrico,.
Privilégio de invenção.
. 1,0 — Uns separador para acumulador elétrico, caracterizado por ser
constituído de uma falha plana, porosa, composta substancialmente de 11brae-vegotaie entrelaçada, entre si, coosolidado. • protegidas por umra narina
ácido-resistente, reforçada por uma cárie de nervuras espaçadas e paralela*.
formada com tiras eubstancialmenta do
mesmo material de que é composta a
fillha de base, firmemente fixadas a
esta por um adesivo inerte ao ácido
e j, eletrólise. "
Total de 6 pontos.
TERMO 127.531
10 da março do loot
Requerente: N. V. Philips'Oloeilautpenfabrieken — Holanda.
'Nulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos • gramofones dotados de piato giratdrío.
Privilégio de invenção.
1.0 — Aperfeiçoamento em ou res.
louvor: • gramofones dotados de pratos giratikrios, compreendendo um prato giratorio sdbre o qual pode toe
montado um pino de mudança de maneira que o pino &acionado no sentido da rotação pelo prato giratório e e
elemento operador do mecanismo do
troca do pino ao projeta para baia*
do prato giratório, caracterizado pelo
fato do elemento operador ler disposto
excintricarnente de maneira a se projetar para fora do mancai de apoio,
através do preto girat6rlo.
Total de, 6 pontos.
A requerente reivindica -de acordo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
27 de agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado na
Repartição .de Patentes na Holanda,
em 14 de março do 1960, sob MimeIro 249.411.
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MARCAS DEPOSITADAS.
publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ourar o praao de 60 dias para o deferimento do ped:do. Durante &se prazo poderio apresentar suas oposições P O Departamento
lita*Ional da Propriedade Industriul • aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
-

Termo n° 661.994, de 18-9-1964
Servitodos Conservadora Limitada
Estado da Guanabara

SERVITODOS
'CONSERVADORA
Classe 33
Titulo
t'êrmo no 661.995. de 18-9-1964
Ciarco Comanhia de Restaurantes
Comerciais
Estado da Guanabara
"

CIARCO"'

Classes: 41 — 42 — 43
Insígnia Comercial
'Y'érmo no 661.996, de 18-9-1964
Cterco Comanhia de Restaurantes
Comerciais
gstado da Guanabara

Urino n° 662.000, de 18-9-1964
nado, aarellios de alta tensão, aparelhos
para moer e picar carne, aparelhos pa- Sociedade Anônima Frigorifico Anglo
São Paulo
ra solda elétrica, balanças, baterias elé
Prorrogação
tricas, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para liquidos e massas,
PRORROGAÇÃO
benjamins, binóculos, bules elétricos,
balcões !Tigorificos, aparelhos para bordar, aparelhos de alta fidelidade, _chuveiros elétricos, coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas, câmaras frigorificas, câmaras fotográficas.
castiçais. aparelhos para cortar frios,
de rotação, churrasqueiras elétricas, comutadores, chaves automáticas, chaves

de alavancas, castiçáais, chaves elétricas, cronoinctros, chassis, carrilhões,
bobinas para rádio e televisores, discos
gravados, despertadores, enceradeiras,
extintores de incêndio, esterilizadores
expremedores elétricos, aparelhos para
expremer frutas e legumes, exaustores,
estojos para filtros com torneiem, estuf as, fogões, 1c:unos e fogareiros elétricos, •çaroletes. fuzivel, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lanternas de mão e internas portáteis, lustres, panelas de pressão, microfones,
.pick-ups, aparelhos de refrigeração, rádios, rádios conjugados ou não com

fonógrafos, rádios fonógrafos, rádios receptores, relogios, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas secas e elétri,CIARCO COMPANHIA cas, resistências, refletores, registradores, reguladores de voltagem, fios para
DE RESTAURANTgS eletricidade e fios terra, secadores para
cabelos, sorveteiras, aparelros de teleCOMERCIA/5 visão, torrádores de cereais. tceneira9
com dispositivos para aquecime to de
água, telefones, termômetros, t
cos automáticos ou não, ventil
Nome Comercial
transformadores para rádio e te :visoérmo no 661.997, de 18-9-1964 • res, válvulas para rádio e televisores,
isoladores, interruptores, resistncias eNtFernando Cuenca Toledo
tricas, tomadas, soquetes, trnsmissores,
Estado da Guanabara
sincronizadores, torneiras de compressão,
torneiras de altap ressão, registros para
vapor, para água, para bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, pa,
ra lavatórios para pias, trenas e cubos
conduites
A BANDEIRA)

LA SEIn1ERA
(
Classe 33
Titulo

Thrmo n° 661.999, de 183:1974—
— Sociedade Técnica de Indústria
t.Comércio 5. A.
Sao Paulo
Prorrogação
' MNXMOW46

BTIO
MITÉS4R

Irá .A"aiidã

Tirmo n9 661.998, de 18-9-1964
Bicicletas Monark 3. A.
São Paulo
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

"-BA ONAR K,
o Maior Nome Mundial
em Bicicletas
Classe 21

8
.
ra distinguir: Artigos e narethos elo/.
(froc e eletrônicos, artigos e aarelhos
ts utilidade domésticas: acendedores,
*oendedores elétricos, aquecedores de
tafulhe, aspiradores depó, abat-jours,
madeiras elétricas, antenas, agulhas
ra fonógrafos, aparelhos para banhos
e ar quente, aparelhos de cortar pão
•arelros de comunicações interna, apa.
Classe

_. 08 ta ar refrigerado e ar soadieto

Frase de Proaganda
Ttrmo n° 662.001, de 18-9-1964
Schneider, Minta 6 Cie. Limitada
Rio Grande do Sul

-Usou'. Lavou -Vestiu'
dosees:Frase

36—fO

-

troa, amperõmetros. amortecedores de
mil:laça°, inclusive Os considerados acesrelkos de televisão aparelhos para ilusórios de veículos aparêlhos para anilarádio e frequência, anemómetros, apacios mecânicos, aparelhos nqueccdoree
e medidores,. aparilhos cromográficos,

aparêlhos de barbear elétricos, apara-.
Usos registradores e medidores de &caretas, aparelhos para puriCicar agua,
aparelhos de sinalização lampejante*.
aparelhos reguladores de gás, aparelhos
de galvanoplastia, aparelhos didáticos,
aparelhos cinematográficos, aparelhos
automáticos para acender • regular gás,
expenimentar drênos, aparelhos para
destruir insétos, aparelhos náuticos dentificos, aparelhos de ótica. aparelhos
pulverizadores, aparelhos para aqueciClasse 4
mento de água, aparelhos geradores ele'Para distinguir: Cola em twuto e parci- reprodução de som e sónidos, aparêPacis
almente preparada
automáticos elétricos de passa:. apart.
Ihoa para expremer frutas e .egumea,
Têrmo n o 662.002, de 18-9-1964
aparelhos de alta tensão, aparêlhos de
Fábrica de Móveis Duas Pátrias
proteção contra acidente de operários,
Limitada
aparelhos efiadores de ferramentas, apaMinas Gerais
relhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,
aparêlhos esterilizadores, aparelhos e
instrumentos usados na engenharia, agrimensura e geodés1a, aparêlhos gazeificadures, aparêlhos de análises, aparalhos ozonizadorea, aparelhos pasteuri.
Classe 10
radores, aparêlhos reguladores e estaFrase
bilizadores de ressSo e de fluxo do
gases e líquidos, aparêlhos para salvaTermo n o 662.003, de 18-5-1i64
mento e para sinalização, aparelhos parn m erCial Camargo Guimarães
ra sinais, aparelhos para escafandristas,
Limitada
aparêlhos para limpar vidros, aparêlhos
Minas Gerais
para combater formigas e outras pragas
aparêlhos automáticos acionados ela introdução de modas, aparelhos para picar, cortar ou reduzir comestíveis, lapa-,
relhos espargidores, aparêlhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para ob
servações sismicas, aparelhos termosta.
tos, ap-arêlhos para natação, aritoner.
tnetro.1 aspiradores de po aerômetros,
acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores elétricos, amassadeiras, antenas batedeiras, balanças comum e
elétrica, barômetros, baterias de acumuCoLIACIIL 0521,1 GlIAURLdi 149à
ladores, binóculos, bitolas, bobinas, boOukr11 Nd" 419
b.narlsents
binas e1étrlca4 de indução, (exceto pinhas elétricas, bombas medidoras, bui.
nas, bússolas, baterias elétricas, bules
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- elétricos, caixas de descarga. cámaras
vos, anis, bater,. brandy, conhaque, cer- frigorificas e fotográficas, campainhas
vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico- elétricas, chassis de • rádios, chaves ti&
res. nectar, punch, pimpermint, rhum, tricas; -cinematógrafos, cronógrafos, crosucos de frutas em álcool, vinhos, ver- nógrafos, cronómetros, combu.stores de
muth, vinhos espumantes, vinhos qui- gás, cidómetros, cristais de rádio, connados, whIsky
densadores, cortadeiras para fotografia.,
chaves de alavancas, chaves automátiTêm() n° 662.004, dc 18-9-1964
Vseaajuznoe Abjedinenije "Mashpribo- cas; capacitores de bloqueio, capacitoree
eletroliticos, calibradores, discos para
rintorg"
telefones, discos gravados, diais, desRussia
pertadores, enceradeiras elétricas, elétricos engenho de assar carne, espelhos
óticos,: esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizadoreei, extintores de incêndio, ferros elétricos 6e passar e engomar, ferro de soldar
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes filtros para óleo, filmes calados, fogões,
assas 8
fogareiros elétricos, fusIveis, faróis coPara distinguir: Abaixa Ikuam te laia. mo acessórios de veículos para sinal!.

Móveis Duas Pátrias
A Sua Fábrica

FM,

•Hr

pik, abajoun, aowool~ artkotaer.

*adio e ara iluminação em geral, filma

S58 Quiretarfedira N —
avelado& fôrmas elétricas, fegtedores
frigorificas, fotômetros, fios elétricos, fil.
troa de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gazôraetros, geladeiras.
globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para ensino
gravadores, holo çótes, hidrõmetros, ia.
para !azar café, marcadores de passagens. medidores, microscópios, misturadeiras, máquinas falantes, mostradores
para rádios, máquinas para passar roufones, máscaras contra gases, moinhos
mentos de alarme, interruptores, isola.
dores', lâmpadas de cristal, lámpaaas
eane4.-Acentes, lâmpadas comuns, Lampa
das flash, lamparinas, lactômetros len.
tu, liquidificadores, lanternas mágicas.
limpadores de parabrisas, luzes trazeicu.badorea. indicadores de vácuo, bateuias para veículos, lunetas, maçaricos
para soldar. caldear e cortar máquinas
de café, sal, pimenta e outros temperos
micrômetro& nivela, óculos, objetiva:
fotográficas, pilhas elétricas, pedóme
troa, pluviômetros. bise:metros, birome.
troa, pistolas de listar, lugs, inoa de tomada& anelas de resstio, ick-up& para.
raios, propulsores, painéis de carros,
quadros distribuidores de eletricidade,
queimadores de Óleo, quadrantes e sex.
tante: para observação astrológicas, refrigeradores, rádios, fletores, reostatoa
relógios de ponto, de pulso, de bolso
e de parede, desertadores contadores e
medidores de quantidade e volume, radiadores, retentores de graxa e óleo ri.
actores, regadores automáticos.. raladores de comestíveis, registras para va.
pôr, gás, agua e outros liquida quando
não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescente, registra.
dores. resistências elétricas, relays, Nor.
. veteiras elétricas caseiras, soquetes, Mnateiro& sereias de alarme, soldadores
elétricos. toca-dIscos, tomadas e interruptores elétricos, tubos arataca& torneiras, termômetros para observação
meteorológica, telescópios, tacómetros,
taxímetros, torradores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tosta.
cidras, telégrafos, tripés para fotografia válvulas para rádios, válvulas de
descarga. válvulas de redução. vacuaa
metros, velas elétricas, válvulas elétri•
coa de vácuo ventiladores
•Termo n'a 662.005, de 18-9-1964
Hamilton Angelo Gonçalves
Minas Gerais

INARIO -díé-IK41: (-Seção
Têrmo a° 662.007, de 18-9-196a
Lauro de Araujo Silva
Minas Gerais
Ptorrogaçao

F, RORROGAÇ ÃO .

Campeão da Avenidã

não se discute
Classe 33
Frase de Propaganda
Tann° no 662.008, de 18-9-1964
Damatto
Cia. Limitada Rio Grande dc Sul

_
Damatto 8r Cia. Ltda.
Nome Corne reial
Termo n o 662 . 009, de 18-9-1964
Cia. Limitada
Damatto
Rio Grande do Sul

Térrno ri* 662.011, de 18-9-1964
"Super" Cia. Industrial de Tintas,
Vernizes e Resinas
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Calçados
Termo no 662.010, de 18-9-1964
"Super" Cia. Industrial de Tintas,
Vernizes e Resinas
São Paulo

PiDUSTAIA CRAZILEIRA

raneiro de 1965

estrio: nitratos, nautralizadores, nitroce. ou pastosas para madeira, ferro, parelulose; óxido,, °a/dantes, óleos para des, contruções, decorações, couros, tepintura, óleo de linhaça; produtos qui- cida, fibras, celulose, barcos e ydmicos para impressão, potassa _indusculos, talco industrial, tbiner,
trial, papéis emulsionáveis para a foTérmo n°662.012, de 18-9-1964
tografia, papéis de aurnesol, papéis ha"Super" Cia. Industrial de Tintas,
liográficos e heliocopistas, película
Vernizes e Reanas
acatareis, papéis para fotografia e analises de laboratório. pigmentos, potassa,
São Paulo
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais. salicilatoa, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções • qui - ,
calcas de uso industrial, solventes, sul.
latos; tintas aia pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, conuuções, decorações, couroe, tecidos, fibras, celulose, barcos e Vet.•
culos, talco industrial, thiner,

Indústria arasillefra
-

Classe 1
.
Absorventes, acetona, kmdos, acetato&
agentes químicos para o tratamento e
lofação de fibras, tecidos, couros e ceSocorro Dentário
lulose: água raz, álcool, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes Inalumínio em pó amontoe°,
dustriais, ...
anti-incrustantes, anti-oxidantes, aneiClasse 33
°sitiante% anti-corrosivos, anti-detonaa.
Titulo
tes,, azotatos, água acidulada para
Tármo n° 662.006, de 18-9-1964 • acumuladores, água oxigenada para
Lauro de Araujo Siva
fins industriais, amónia; banhos para
' Minas Gerais
'galvanizaçõo, benzina, benzol, betumes,
Prorrogação
bicarbonatos de sódio, de potássior cal
virgem. carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloPRORROGAÇÃO
ro, corrosivos, cromatos, corantes, atoastom descoroais& desincrustentes, &Campeão da Avenida -tesa 17-erii solventes; emulsões fotográficas, eixo.
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil(Me não cessa de vender
mes sensibilizados para fotografias, tSortes e bessa I —
:adorei, formol, toaletes industriais, fósforos industriais /Moreias; galvanizado.
i roa,gelatina para fotografias • pintura,
is, glicerinai hidrat
hidrato.,hidromdfitom
, Classe 33
parmentdliaanta& iodureetan kiCan
Frau de Propaganda
mamã para plata" Inagehde• 11~
r
ha

ODONTUR Pronto

lã) -

RIDUSIRtit BR/OLEIRA
Classe 1
Absorventes, accona, ácidos, acetato*,
agentes químicos para o tratamento e
loraçáo de fibras, tecidos. • couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anihaat, alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco.
anti-incrustantes, antl-oxidantes, anta
oxidantes. anti-corrosivos, anfi -cletonantu. azotatos, água acidulada Para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, banzai, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creta
sotas; descoroai" detincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, !txadores, formol, fosfato" Industriais, fósforos industriais fluoretos; galVanizadores, gelatina para fotografia • pintura,
giz, glicerina; hidrato& bidrosulfitoo;
itnpermeabilizaotes, ioduretoe; lacas;
massas para pintura, magnésio, marcaria; nitratos, neutralizadores, nitrocetalou; óxidos, °aldeotas, óleos para
pintura, óleo de linhaça; Produto. quimicos para impreaão, potassa lobatrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de torne-sol, papéis bellográficos e hellocoplatas, pelleulas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos pare a composiç ão de
tintas, preparações para fotografia,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos piara diluir tintas proseie:tos reativos, removedores, reveladores;

sabão neutro, Mi, salicilatos, secantes,
diodos, soda cáustica, soluções gnimia* 4 uso industrial, to/ventes, sulfatos: etatee em pé, liquida& sólidos

INDUSTRIA DRASILDRA
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acataia,
agentes quiralcos para o tratamento'*
loração de fibras, tecidos, couros e celulose' água raz, álcool, albumina, anilina', alume-a, alvaiade, alvejantes loa
dustriais, alumínio em pó amoníaco.
anti-incrustantes, anti-o,xidantes, antia
oxidantes, anti-corrosiyos, anti-detonantes. azotatos, água acidulada 'para.
acumuladores, • agua oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes
bicarbonatos de sódio, de potássio; cid
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, aloiro, corrosivos, cromatos, corantes, creosota; descorantes, desincrustantes, dl..
solventes; emulsões fotográficas, enxow
fre, étei, esmaltes estereatos; fenol,
mes sensibilizados para fotografias, ia
xadores, formal, fosfatos industriais, laa
foros industriais fluoreta; galvanizadca:
res, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitai
impermeabilizantes, ioduretos; Jacu;
massas para pintura, magnésio, mera
curto; nitratos, neutralizadores, nitramlulose; óxidos, oxidantes, óleos pare
pintura, óleo de linhaça; produto., quimiaos para impressão, potassa indinn
trial, papéis- emulsionáveis para a 19.
tografia, papéis de tumesci], papéis bei
llográficos e hellocopistas, pelicukte
sensíveis, papéis para aotograaa e andlises de laboratório, pigmentos, pata
pós metálica para a composição
tinta& preparações para fotograa
produtos para niquelar, pratear e czar

mar, produtos para diluir tintas prosai:.

to; reativos, removedores, reveladoreat
sabão neutro, sais, aallcilatos, secante
silicatos, soda cáustica, soluções qist
micas de uso Industrial, solventes,
fatos; Alotas em p6, liquidas, só1ick4
ou pastosas pera madeira, ferro, paro
de.,, contruções, decorações, Louros.
ciclos, fibras, celulose, barcos e
culoa, talco Industrial, thiner,
•
Térrno no 662.014, de 18-9-1964
Werner Frey
Estado da Guanabara

FUSCATINTA

4NDOSTRIA BlIASILEMA
Classe I
Pare distinguir; Dissolventes, esmalta
Jecas, tintas e vernIre&.

Quinta-feira 28
Tarmo tin 662.013, de 13-9-1964
"Supe Cia. industrial de 'fintas.
Vernizes e Neainas
são Pauta

INDUSTRIA BRASILEIRA
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relhos para lavatórios. arandelas. ares- alimenticios croquetes, compotas. Ca:i.
tas, aros, almoladrises. amoladores,. pica, coalhada, castanha, cebola, condi.
amoladores de ferramentas, alças para mantos- para alimentos. calorattes
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, chouriços, dendê. doces. doces de foi»
bandejas, bacias momborueres • baldes tas, espinafre, essências alimentares, emborboletas, baterias, bases de metal bra- padas, ervilhas, eniovas. extrato de to,,aueiras, bules. bisagra. buchas, bainha mate, farinhas alimentícias. favas, fé
para facass baterias de cosinha, colhe- cuias, flocos. farelo, .fermentos. fellãe
res de pedreiros. cadeados eorrentes . ca- figos. trios, frutas siicas naturais e cris
bides, chaves de parafusos, conexões tászadas; gricose, goma de mascar. go,.
para encanamentos iaixas de metal para luras, grânulos. grão . de bico. gelatina.
portões, colunas, canos, chaves de fen- çit abada geléias. herva doce. berva
linguas. leite
da, chaves inglesas, cabeçoes. canecas, raate.".hortaliças, lagostas.
copos, cáchepots centro de mesa co- condensado.- leite era pá. legumes tas
queteleiras, caixas ,ara condimento de conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- sai alimenticias, mariscos, mantefga
margarina, marmelada, macarrão. mas
las, chaleiras, cafeteiras conthas coa- *la
de tomate. mel e tnelnlo. mate, mas
dores, cuseuseiros, cabides de metal, sai
para mingaus, molhos. moluscos
curvas
..abos, caixas de ferro, cgruzetas
monarda,
mortadela, nós moscada, no.antonesas, chaveiros, canive'es. cha..eners, cremones, cadinros crivi, e.han- zes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
fradores, cassineta', cabos, chaves cha, pata piaos, pritnés, pimenta, pós para
ves para porcas circulares chaves tor- pudins, incides, peixes; .presuntos, paquinsétrica corrántes para chaves, col- tês. petit-pois, astilhas. pizzas, pudins;
eretas. ;liavas para porcas, distintivos, queijos, rações balaaceadas para ant.
dobradiças, descanço para talheres, pra- MEGS. requeijões. sal, sagu, sardinhas,
tos e copos, enxadas, esferas, engates, sanduichea, salsichas, salames, si.pas eis
enfeites de metal, estribos, espátulas latadas, sorvetes, sucos de tomates e d:
torradas, tapioca, tâmaras, talha.
estojos de metal para carimbos, eixos frutas;
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
expandidor para tubos, estruturas metá- . mento
de animais e aves, torrões,
licas, escarradeiras, espremedores, espir.
toucinho e vinagre
madeiras, formões, foices, serro para
facões
cortar capim, frerolhos, facas,
Termo ri' 662.017, de 18-9-1964
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Charqueada E. R. Limitada
doces, bolos, empadas e pudins, flarallea
São Pai tio
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros. tachos

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos. acatatos.
age,ates químicos para o tratamento e
couros e ce'Oraçã o de fibras, tecidós,
Mose; água raz, álcool, albumina, anilina*. alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio .em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes,
*Mantas, and-corrosivo s, anti-deton antea, azotatos, água acidulada Para
aaimuladore s , água oxigenada para
L industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio cai
virgem carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio. clo- de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço,' ganchos, guarnições de metal,
ro, corrosivos, cromam*, corantes, creia- garfos, ganchos para quadros, grampos
,
desincrustantes,
diz*** dascorantes
para emendas de correias, grades para
'solventes; emulsões fotográficas, coxo- fogões e_ geladeiras, grelhas, galheteiros
h'., éter, esmaltes estereatos; fanal.
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joemos sensibilizados para fotografias,
lhos, jarros, limas lárainas licoreiros
&adores, formal, fosfatos industriais,. fós- latas,
luvas, linguetas, leiteiras, machagalvanizado.
foros industriais fluoretos;
dinhas, molas para portas, martelos
rea, gelatina para fotografias • pintura. •marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitora morsas, machetes, mantegueiras malhos
perrneabilizantes. ioduretos; lacas; navalhas, nipes, posa, pás, picaretas
tussas para pintura. magnésio, =er- pregos, ponteiros, parafusos porcas
mida; nitratos, neutralizadores, nitroce- pratos, porta -gelo, poaeiras, porta -pão,
lulocie: óxidos, oxidantea, óleos para porta-Jóias, paliteiros, panelas puxadopinava, salto de linhaça; produtos qui-- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
micos para impressão, potassa indus- peneiras, pinos, aplainas perfuradeiras
trial, papéis emulsionáveis para a fo- pire', pinças, panelões porta-copos e
tografia, papéis de tumesol, papéis he- lhas. :esteios, roldanas, ralos, regadores
llograficos e heliocopistas, películas rebites, reduções, recipientes de metal.
gensivels, papéis para totografia e aná- rodízios, roscas de aço inoxidável, religas de laboratório, pigmentos, potassa, gistros . de aço inoxidável registros,
metálicos para a compoalçao de serras, serrotes, slftSes, saleiros, &acartaeas. preparações para fotografias, lhas, torquezes, trilhos tubos subulaprodutos para niquelar, pratear e cro- ções, impões, travadeiras telas de
mar, produtos part. diluir tintas prossia- arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Na reativos, removedores, reveladores; trancas, tramelas, talheres tallsadeiral
mbão neutro, sais, salicilatos. secantes, tampas para panelas e caldeirões, terMlicatos, soda cáustica, soluções qui- rinas. tubos, trans de cosinha, torraMicas de uso industrial, solventes, sul- deiras, orinóbi, vasos, vasilhames verWos; tintas em .p4, liquidas, sólidas gas, mandril de expansão, freza de
est pastosas para madeira, ferro, pare- frezar, guia de 'reza de chanfrar,
das, contruções, decorações, com" te- ventosas, maletas, bata para sacos de
cidos, fibras, celulose, barcos e vei. viagens, para pastas, balmazes, Cantos
para estojos, colchetes para malas, cracubos, talco industrial, Maar,
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Termo na 662.015, de 18-9-1964
malas, passadores de correlaa, ponteiSapeka Importadora Limitada ras, prendedores de panai, suportes,
São Paulo
torniquetes e tubos de ezPanaão

mana, requeijões, sal, anu, sardinhas..

nduichea, salsichas, salames, sopas entacadas, aeavetes. su.ass de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. taihio,

rim, tremoços, tortas, tortas pura alimento de animais e aves. torrões.
toucinho e vinagre
Termo n° 662.019, de 18-94964
Nóvibrás — Publicidade e Representa- .
ções Limitada
São Patlio

•

NO VIBRAS
Classe 33
Para distinguir: . Publimdade e representações
Térmo n u 662.020. de 18-9-1964
Telart indústria e Comércio de
Eletrônica Limitada
São Paulo
Cianua E COMERCIO
TELA-RT um
DE ELETRÔNICA MA.
Nome Comercial
Têrmo n 0 662.021, de 18-9-1961
Telart Indústria e Comércio de
Eletrônica Limitada
São . Paulo
ALTO PALANTES

CHARQUEADA
E.R. LTDA.
Nome •Comelcial

as

OUALIDADV

Classe 8
Para distinguir: Indústria e comércio de
artigos e produtos eletrônicos
Termo n9 662.022, de 18 -9- 1964
Telart Indústria e Comércio de
Eletrônica Limitada
S5o

Térmo n° 662.018, de 18-9-1964
(barqueada E. R. Limitada
São Paulo

E. R.
INDUSTRIA BRASILEIRA
ClaSde

Alcachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido

• Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes 'de sorteio, cheques, cartões comrciais e de visitas, duplIcatala
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas .
cereais, cominho, creme de leite, cremes 0romissrias, pape; de correspondência,
alimenticios croquetes, compotas. can- passagens. publicidade e propaganda era,
gica, coalhada, castanha, cebola, condigeral, recibos
mentos para alimentos, colorantes
Termo n° 662.023, de 18 -9 - 1964
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
Tolart Indústria e Comércio d.
tas. espinafre, essènetas alimentares. em•
Eletrônica Limitada
nadas, ervilhas, enzovas, extrato de toSfi n Nuie
mate, farinhas alimenticias, favas. fé

amêndoas, ameixas, amendoim, araruta

arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
ufa em pó e em grão. , camarão. canela
em pau e em pá. cacau, carnes rhá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo

cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos., frios, frutas gamo naturais e cria

tal:liadas; gricose, gana de mascar. gor.

SAPEKA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir ferragens e !arramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolaa, aldraves, armações de metal
Ibridoraa de latas, arame, apareleos de

dtd e edã, aseadetrat, açucareiros, apa-

Têrmo no 662.016, de 18-9-1964
duras, grânulos. grão de bico, gelatina.
Arames Sapeka Importadora Limitada goiabada, geléias, herva doce' herve
São Paulo
mate, hortaliças, lagostas, linguaz. leite
condensado, leite em pó, legumes em
Casse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
açúcar, alimentos pear animais, amido, mas &Mentidas, mariscos, manteiga.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta margarina, marmelada, macarrão, mas
arroz, âtum, aveia, avelãs, azeite, azei se de tomate, mel e -melado, mate, mas
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, ias para adrigaus, molhos, moluscos
INDUSTRIA INASILEIRA•
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. mostarda, mortadela, nós moscada. co
café era pó e em grão, camarão, canele tu; óleos comestivels. ostras, ovas
Classe 8
em pau e eu pó, 'cacau, carnes, chk pãek.' pinos, prlinés. pireanta. Os Para
rumado& chocolates, confeitos, cravo. Pudim. ', Picea: 'Peixes. presuntos. pa I Para distinguir: Abajour. acumuladores.
fumem; 'comli nks;' .cretnede leite, 'em!~ as/ rui-Pols) Minhas; (HIENA pudins: lacetineanetros, amortecedores de rádio
!

•

i,

•

J;

.

e

•

1
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• freqüência, anemômetros, aparelhos 'asneias, maçaricos de soldar, caldear e fogões e geladeiras, grelhais galha:teima
de televisão, aparelhos de ar condido- cortar, magna/de, marcadores de pana- gonzos, grosas, garrakta, Mime, jos-

Jandro de 164

R=2:=
1
See2

Limitada
nado, aparelhos para iluminação. Inala- gene, medidores, medidores elétricos, lhos, jarros, limas laminas licorahase
Betado da Guanabara
tive os considerados acessórios de vai- mirroscópios, misturadeiras, máquinas latas, luvas, linguetas, Isltelras, machaadora aparelhos para anúncios mecá- falantes, mostaadores para rádios, mi- dinhas, molas para portas, martelos
niC06. aparelhos aquecedores e medi- crofones. máscaras contra gases: micrõ- mareetaa , matrizes, marmitas, maçaneta
dores, aparelhos • cromográficos, apare- metros rareia óculos, objetivas lota mortas, machetes, mantegueiras malhos
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráf1cas, afilias elétricas, podémetros. navalhas, nipes, pcas, pás,. picaretas
gistradores e medidores de distâncias, aeuvidanetros. sasess e tomadas, panela pregos, pontalros, parafusos porcas
aparelhos para purificaf águas, apare- de pressão, pilhas sacas elétricas para pratos, iorta.gelo, posairtts, porta-pão,
DetáTRIA
, lhos de sinais . lampejantes.. aparelhos transistores, pistolas de pintura, piugs, porta-jóia:is paliteiros, panelas puxadoreguladores de gás, aparelhos de gal- painéis de carros, quadros distribuido- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
13-114'
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res. pick-ups, para-raios, propulsores, peneiras, pinos, plainas perfurada/rei
lhos cineraatográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo. quadrantes e sex- pires ipinças, paneldes, porta-copoe e
•
risáticos para acender e regi.dar gás, tentes para observações astronômica, garrafas, passadores de roupa, pretsi.
aparelho para separar café, aparelhos refrigeradores. rádios transistorizados, lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Clame 28
para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reos 'tatos. relógios de ponto, rebites, reduções, recipientes de metal, Pare distinguir: Artefatos de matarlal
experimentar drenas. aparelhos para de pulso. de. bolso, de parede,' desperta' rodízios, roscas de aço Inoxidável, rd- plástica e de nylon: Recipientes fabr
destruir insetos, aparelhos de ótica. dores, contadores e medidores de quan- gistros de aço inoxidável registros, cadoa de material plástico, reveidlmeie.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios. re- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarn5- tos confeccionados de subatencias tinir
aquecimento de água, aparelhos gera . tc-ntores de graxa e óleo. receptores, lhas, torquezes, trilhos tubos subula- mais e vegetais: Argolas, açucareiro*, .
dores eletro-químicos, aparelhos para regadores automáticos. registros para ções, ampõea, • travadeiras telas de armações para óculos, bules, bandejais
recepção e 'reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros liquidos guan- arame, trincos, taças, travessas, tesouras bases para teleiones, baldes, bacias, b&
dos, aparelham automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas. trancas, tramelas, talheres talhadeiras ias, caixas, carteiras chapas, caboa
panar. aparellios para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrige- tampas para panelas e caldeirões, ter- para ferramentas
• utensílio%
cruzetat
pa acondicionamento de al
e legumes. aparelhos de alta tensão, ração doméstica e Industrial, registra- rinas, tachos, trans de cosinha, torra- caixas para
aparelhos de croteçâo contra acidentes oores, resistancias elétricas, reles. sor- deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- mentos, caixas de material plástiao par
de operátios, aparelhos atiadores de aceiras. sorveteiras elétricas caseiras, gas, mandril de expansão, 'reza de baterias, coadores, coos, canecas, c
ferramentas, aparelhos distribuidores de soquetes, sinaleiros, sereias de alarme, frezar, guia de freza de chanfrar. leres, conchas, cestas para pão, cestisal-Ao e de desinfetantes para instala . soldadores elétricos. toca-discos. toma- ventosas, maletas, haus para sacos de nhas capas para 'álbuns e para livro;
ções sanitári as, ararelhoz esterilizado das e interruptores elétricos, torneiras, viagem, para pastas, baimazes, cantos cálices, cestos, castiçais para vela%
res, aparelhos gazeificadores. aparelhos tubos acústicos termômetros para obser. para estojos, colchetes para malas, cra- caixas para guarda de objetos, crtRÀ
para análises, aparelhos ozanizadoraa. vaçào meteorológica. telescópios, tacõ- vos, enfeites, fecho para pastas e para elos, coadores para chá, descanso para
aparelhos oasteuriaadores, a parelh os e- metros, televisão. taxímetro, Nadadores malas, passadores de correias, pontei- pratos, copos e copinhos 4e Mato°
guiadores - .estabilizadores da premeio de cereais. [renas, transformadores, te- ras, prendedores de papel, suportes, pare sorvetes, caixinhas de plásticg
e do fluxo de gases e h "asas apare. letones, tostadeiras, telégrafos. tripés
para sorvetes, colherinhas, pasinhad,
torniquetes e tubos de expansão
Pua para salvamento e para sinaliza para fotografias, válvulas para rádios,
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
dio, aparelhos pars escatepristas. ap a válvulas de descarga, válvulas de raTermo n° 662.025, de 18-9-1984
minhas de plástico para sorvetes, diseoi
- Telart Indústria e Comércio de
relhos p ara limpar vidros, aparelhos dução, vacuemetros, válvulas elétricas
embreagens de material plástico embade
vácuo.
ventiladores
para combater formigas e outras praEletrônica Limitada
lagens de material plástico para sorvegas. aparelhos automáticos acionados
São Paulo
tes estojos para objetos, espumas 4e
Termo
n°
662.024,
de
18-9-1964
pela introdução de moedas, aparelhos
Classe 50
nylon, esteiras, enfeites para autoria
Teima Indústria e Comércio de
espargidores. aparelhos e instrumentos
Para distinguir; Impressos em geral, vais, massas anti-ruidos, escoadores
Eletrônica
Limitada
de cálculo, aparelhos para observações
anúncios impressos, ações, apólices, bi- pratos, funis, formas para doces. fita*
- São Paulo
sísmicas. aparelhos termostatos, aritolhetes, bilhetes de sorteio, cheques, car- Isolantes, filmes, fios de adulou, fechos
Classe
11
pó,
acreanandmetros, aspiradores de
tões comerciais e de visitas, duplicatas, pára bolsas, facas, guarnições, guarni,
Para
distinguir
ferragens
e
ltrramentas.
troa, acendedores elétricos, alto falam Alicates, alavancas, arruelas, arrebitas debêntures; envelopes, faturas, folhinhas, ções pare chupetas e mamadeiras, guartes. aplicadores elétricos, antenas, baa]draves, armações de metal letras de cámbio, notas fiscais, notas nições para porta-blocos, guarniçõeS
terias de acumuladores, baterias, balan- argolas,
abridores
;de latas arame, dparelros de promissórias, papéis de correspondência, para Ilquidificadores e para batedeira*
comuns
e
elétricas,
barõmetros,
biças
chá
e
café,
açucareiros. apa- passagens. publicidade e propaganda em de frutas e legumes, guarnições de traia
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- relhos paraassadeiras,
geral, recibos
teria) plástico para .ctenaillos e objetog
lavatórios,
arandelas, arestricas (exceto para fins 'curativos). tas, aross almofadrises,
guarnições para bolsas, garfos, g:dedal
amoladores,
Termo no 662.026, de 18-9-1964
botões de campainhas elétricas, bombas amoladores de ferramentas, alças para
para cortinas, jarros, laminados, Viária
Prineezinha dos Rádios Limitada
medidoras, bússolas, baterias elétricas. ancinhos, btocas, bigornas, baixelas,
ticos, lancheiras, mantegueiras, °ralai,
Estado da Guanabara
bules elétricos, buzinas, buzinas para bandeias, bacias, ui om bon; e re 5 baldes
orindis, pendedores de roupas, puxado.
bicicletas, caixa de descarga, câmaras borboletas, baterias, bases de metal bra.
res para m6veis, pires, pratos,
ficas. chassis de çadeiraa, bules, bisagra. buchas, bainha
frigorificas e fotográ
ros, pás de cosinha, pedras pomes, artla
rádios, chaves elétricas, chaves...cam- para facass baterias de cosinha. colhecos, protetoes para documentos, pias
f
os,
cronômetros,
cinetnatógra
painhas,
res de pedreiros, cadeados correntes- caxadores de água para uso doméstico
cronógrafos, combustores de gás. cidea bides, chaves de parafusos, coaexões
porta-copos, porta-niquela, porta-notas
metros, cristais . de rádio, condensado- para encanamentos caixas de metal para
porta-documentos, placas, rebites, roda
res. comutadores, cortadeiras para foto- portões, colunas, canos, chaves de Fenabas, recipientes, suportes suportes parti
grafias. chaves de 'alavancas, chaves das chaves inglesas, cabeções. canecas,
guardanapos. saleiros tubos, tlge/a*,
automáticas. capacitores de bloqueio, copos. cachepots centro de mesa cotubos para ampolas, tubos para seria.
capacitores eletrolíticos, Calibradores, Que telei ras, caixas para condimento de
Nome Comciaial
ias, travessas, tipos ie material piam
conservadeiras para peixes e carnes, alimentos, cadeados, caldeirões, caçarotico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
Termo no 662.027, de 18-9.196e
eaceradeiras elétricas. escalas para rá- las, chaleiras, cafeteiras conchas coamea para acondicionamento, vasos,' ala
Carinho Indústria de Plásticos
dios. estufas, engenho de assar carnes. dores. cuscuseiros, cabides de metal.
caras, colas a frio e colas nao Incicide•
Limitada
encoraloCes de cabelo elétrico. emper
em outras classes, para hm:acha, parg
Estado da Guanabara
reene ti os, esticadores de luvas, espelhos cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
chaveiros, canivet-s chacorsumes, para marcinetros, para rapa*
de Plástico para eletricidade, esteriliza- cantoneiras.
cremones, cadinros crivos, :Mn.
reiros, para vidros, pasta adesiva para
dores, extintores de incêndio. ferros elé- venas,
cassinetes, cabos, chaves ceia.
correias, pasta pedra, para aflar
tricos de aduar e engomar. ferro de yfradores,
es para porcas circulares chaves torrebolos, adesivos para tacos, adesivos
soldar elétrica, filtros e aparelhos fil- quimétrica,
correntes para chaves, colpara ladrilros e adesivos para azulejos,
trantes. filtros para óleos. filmes fala- cretes, chaves
11TDDSTRIA BRASILEIRA
para porcas, distintivos,
anéis, carretéis par tecelagem e guelra
dos, fogões. fogareiros elétricos. fusítimões de material plástico para Indúdi
veis filmes reyelados. faróis como aces- dobradiças, descanço para talheres, pratria geral de plásticos
sórios de veicu'ass oara dnalização e tos e copos, enxadas, esferas, angates,
Nome Comercial
para iluminação em geral, fôrmas elé- enfeites de metal, estribos, espátulas
Termo
n° 662.030, de l8-9-19t4
tricas. tentadores. trigorificos, fotôme- estojos de metal para carimbos, eixos
Teimo
Pro-Plan Publicidade S. A.
662.Q29,
de
18-9.1964
captou/Idos
paia
tubos,
estruturas
metátros,-fios elétricas, filtros de interferên• Cia. Norte Melroramentos
Estado da Guanabara
cia. fonógrafos. garrafas 'térmicas. ga- licas, escarradeiras, espremedores, aspaPará
sómetros, geladeiras, globos para Iâns madeiras, formões, foices, farm para
capim,- frerolhos, facas, facões
padas- g lobos Para lanternas, globos cortar
NORTE MELHORAMENTOS
terrestres para- ensino, gravadores de feahaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces,
bolos,
empadas
e
•pudins,
flanes
sons, holofotes, hidrómetros, incubado
!MOBILIARIA
les, indicadores'. <IP vácuo, Instrua,entos fivela, furadores, ferramentas cortantes
1 NtESTIMEATTC;Iii
de alarme. Interruptores. Isoladores. Tân' ou perfurardes para marceneiros, kchos
padas fish. lamparinas. lactômetros, len-de
, metal, ferraduras, forminhaa, fitas
tas liquidificadores, lanternas mágicas ale aço, ganchos, auarnições de metal.
lanternas de pilhas, limpadores de pa- garfos, ganchos Para quadros. grampos
Cknsee 31
:abrasas, luzes trezeiras para veículos, Para emendas de carreias, grades para
Titulo
Expressão de Propaganda

,tARINNek

COSMO

PRINCEZINHA
DOS RÁDIOS LTDA.
CARINHO

11

A FESTA DA

CIDADE

Quinta-feira 23
'Crmo n°. 662.031, de 18-9-1964.
Perfume:ia Ninon Limitada
Estado da Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Térmo n° 662.036., de 18-9-1964
5 •,1 . .,13:11110 Sanosta indústrias •
Gerais
São rouio

ÓLEO DE OVO
COMPACTO NINON

'INDÚSTRIA BRASILEIRA
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III).

Termo 119 662.041, de 18-9-1964
Somei —Sodiedade dç Materiais e
• Engenharia Limitada .
Rio Grande do Sul •

SOMEL

•
Classe ,48
Para distinguir: Óleo a base de ovo pra os cabelos

Indústria Brasilára'

••••-

1;; rino n° 662.032, de 18-9-1961
Perfumaria Ninon Limitada
Estado da Guanabara
/ LEITE

DE PEPINO.
REVIVER

Classe 22
Fios de algodão, caariamo, juta, lã,
nVIon, fios plásticos, boa de seda naClasse 48
Para 'distinguir: Creme a base de pe- tural e rayon, para tecelagem, pare
bordar, para costurar,tricotagem e cropino para embelezai- a pele
fios e linhas para pesca, linhadas de
Termo n° 662.033. de 18-9-1964'
aço para pesca
Perfumaria Ninon Limitada
Térmo
n°
662.037, de 18-9.1964
Estado da Guanabara
Inter—Americana de Publicidade S. A.
Estado da Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA

NINO

INDÚSTRIA BRASILEIliA
SUA PROSPERIDADE—
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
E A NOSSA GARANTIA
tratos. água de ColônIa. água de toucar
dor, água de beleza, água de quina.
1NTER-AMERICANA
• água de rosas, água de alfazema; água
para barba, loções e tónicos para os
DE PUBLICIDADE S.A.
cobaios e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
Classe 32
cabelos. creme evanescente, cremes gorExpressão
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maguillage" depilatórios, desoTèrmo no 662.038. de 18-9-1964
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Farmaco Limitada
• talco perfumado ou não, lápis para
Estado
da Guanabara
pestana e sobrancelhas, preparadoi para
embelezar cílios e olhos, carmim para
PRORROGAÇÃO
to rosto e Para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou ná 3, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de Perfu.
me; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho pariuerrado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e Vernizes, removedores da
Classe 3
.
cutícula; glicerina perfumada para os
Cabelos e preparados para descolorir Para distinguir: Indústria e comércio
tinhas, cílios e pintas ou sinais artifi- de produtos farmacêuticos e medicinais
ciais, óleos para a pele
Termo no 662.039, de 18-9-1964
.
Salomão Trachtenberg
Termo n 9 662.034, de 18-9-1964
Rio Grande do Sul
Laurival Loes
Estado da Guanabara

0'46.0ama quia

GMA RIP

Classe 32
Para distinguir: Uma revista

Classe 36
Para distinguir: Indústria e comércio de
calçados, camisas, chapeua, roupas inTermo n 662.035, de 18-9-1964
ileb:rli Indústria Química Farmackutlea timas, veatuário para homens, senhoras
e crianças
• Limitada
Pernambuco
•Termo n° 660.040, de 18-9-1964
Guahyba Publicidade Limitada
Rio Grande do Sul
HEBE-RLI

Ind. Brasileiro

GOAHYBA

Classe 32
Classe 3
Para: dist:aguir: Substâncias quiimicas, Para assinalar e distinguir: Jornais, revaz:na4. bioculturas e preparados para vistas c publicações em geral, albinia,
rirem usados .na medicina ou na far- rogremas rachofõnicoi,ezals teatrais e
deonategf
. inácia

Classe 16,
•
Para- nistinguir: Materiais de c.anstruce.es e decorações: Argamassas. argila.
are,a. azulejos,. gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimenta, cal. cré, chapas
solantis caibras. caixilhos; colunas:
:impas para coberturas, cavas agua.
ca ,xas para coberturas, caixas dágua,
xas de descarga para etixos. edifica
ções . premoldadas. estuque, ernulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso
!ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asáltico, produtos para
tproar impermeabilizantes as argamassas de cimeato e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermea
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas. placas Para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e Paredes
papel para forrar casas, massas anureidos para uso nas construções, parqueias, portas.. portões,- pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais
Termo n° 662.042, de 18-9-1961
Madeireira Formosa Limitada
Paraná

FORMOSA
Indústria— Bri-sileiial

Termo n° 662.043, de 18-9-194
Representações e Comércio '•
"Marfon" Limitada .— '
Estado da Guanabara

arFon
Classe 40
iNiáveis em geral de metal, vidro, de
•
aÇtn madeira, estofados ou não, inch:sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, . almo'scias, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café s.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de- visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides; cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas .
dispensas, divisões, divans, discotecas,
'de madeira, espreguiçadeiras, escrivani•
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, tnesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros •
vitrines
Termo n0 662.044, de 18-9-1964
Monarca Produtos de Cabeleireiro
Limitada
Estado da Guanabara

nuca
Classe 48
Para distinguir: Produtos .para cabeleireiros
Verrao no 662.045, de 18-9-1964
Monarca Produtos de Cabeleireiro
Limitada
Estado da Guanabara

Monarca Produtos'
de Cabeleireiro Ltdi,

Classe 4
Substâncias e produtos de origem aniNome Coinercial
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos` am
Termo n9 662.046, de 18-9-1964
bruto, argila refratária, asfáltico em
Mônaco Cabeleireiro Limitada
bruto, algodão em bruto, borracha em
stad0 da Guanabara
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
nanai, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
da cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, liquidas de planClasse 48
tas, lates em bruto ou parcialmente Para distinguir: Produtos para cabeleipreparados, minérios, metálicos, madeireiros
ras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas,
Termo n9 662.047, de 15-9-1961
manganês, óleos de cascas vegetais,
Mónaco Cabeleireiro Limitada
mica, mármores em bruto, óxido de
Estado da Guanabara
gazes solidificadores, gelatina, giz, diradas, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária.
Plantas medicinai", pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silício.
eivas, talco em bruto, xis* riste
Nome Comercial
betutatnoeo e egiceto

Mônaco
Cabeleireiro Lia.

1

•

Termo no 662.018, de 18-9-1964
Joaquim Antonio da Rocha
São Paulo

Classe 33
Titule
Taram n° 662.049, de 18-9-1964
Panificação Turgueza Ltda.
Guanatara

Flri'm DO RIO
Classe 41
Massas e farinhas alimentícias, doces
e balas, pão. condimentos, sorvetes, Iaticialos, açúcar, essências, óleos e gorduras comestíveis, conse - vas, frotas e
colorr.nres
Tilrmo a° 662.050, de 18-9-1964
Ahnidio Fernandes de Carvalho
Guanabara

Jardim de Infância
PERERÊ

Ténno
Entrei

azulejos, h/e:ilhoa, telhas, portas. Janee Carpintaria
662.054, de 18-9-1964
. Serv-Diversos las etc.. não incluído em outras elasH. J. Ltda.
Guanabara

ses. Papel para forrar casa

'Têm° n° 662.061, de 18.9-1964
LUIZ Miá,hielon S.A., Agricultura,
Indústria e Ceenercio
Rio Grande do •Sul

Indústria ' Értasileira
- ' Casse 16

(o geral

Matèrial para

remo n° 662,056, de" 1r-9-1961
-Eu:pré:a Mercantil Agro-Pecria
Limitada
•

C2,4

Direct Msion•

BANDEIRANTE
Classe 41
Cereais, farinhas e massas a'imenticias,
doces, conservas. condimentos, ames
frescas e salgadas, laticinios, calorentas, essências alimentícias, óleos e gorduras comestíveis peixes e crustfr.eos,
pelos, salames e linguiças
Têrmo n° 662.053, de 18-9-1964
Seala — Socied'ade Comercial
de Automóveis Ltda.
Guanabara

gera

Antora6vels, velculor e suas partes
Integrantes
•

NANÁ
Cla.se 32
Revista pub'icações)
Têxmo' a* 662.069. de 18,-9-196'411
Armindo de C.,stro Samoa Pereba j
Guan.ibara

Clame 32
Livros impressos

Cias&x

Tapetes
• Tèrrno n° 662.063, de 18-9-1964
• Luiz Michielon S.A., Agricultura
In(115 ,. tria e Comércio
Ria' Grande do Sul

- Tênis° n° 662.070, de 18-9-19641
Calçados "Ove" Queirós Ltda.
Guanabara

QUEIROZ)
pdüstrla braelleira
ÇA1C

Indústria Brasileira
Casse 8
Televisores

Classe 36

Termo n° 662 .058, de i 8-9-1961
J. V. Mendes rilho
Guanabara

Calçados

Classe 34
Tapétes
Têrmo n" 662.064, de 18-9-1964
Luiz Michielon S.A. Agricultura
Indústria e Conlércio
Rio Grande do Sul

."--70.--;J°*----.0"----------"
Térn
662 71, de I 8-9-/ 441
Nadir Schultz
Nevo Hamburgo
'PO/41A

indústria bras'lle1rsu
Classe 36
Calçaelos para homens, 'scnoorlas e
crianças
• Térmo n° 662.059, de 18-9-1964
Paes lb Vale Ltda.
_ Maranhão
MAIK A

.

IMINTRAW

Pedreiras
•
10 I
Paes & Ne Lido.
ator bto Afil01110
Soim - Itclaelo Itaroobào
Polireblo

MMIWUW4

MOMMOMM*

200 GratettS
al

•

Classe 36
Calçados em geral

Classe 34
Tapêtes
Térimo n° 662.065, de 18-9-1964
Michidon S.A. Agricultura
Indústria e Coezerclo
Pia Grande do Sul

tt512

VirApn

Weddaniro Elowbcoa do Silva

Guanabara

.

•,%E34 - APPEm,_

Clame 41
Café torrado e moldo

Termo n' 662.060, de 18-9-1964
Ortema 5. A. Isdftstria e Comércio
Guanobara

Classe 16
Marca Geral -- Material exclusiva.
mente pare coristrução e ad6rao de
prédios, estradas, etc.. como 'emento,

Tétano a' 662.072, de 18-9-194
Calçados Sliana Ltda.
"
bl6vo Hamburgo •

MUDOU)
laddstrla bra leite
Classe 36 .
Calçados

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe .3
Têrcno - a g 662.066, de 18-9-1964

Classe 32
Revista (pab/Icaseles)
%mo n° 662.067, de 18-9-1964
Walderairo Barbosa da Silva
Guanabara

Termo ci° 662.073, da 18-9-1964*
Peres & Brasil Ltcht.
Nava Hamburon
BLAVIOil

indilet\ria brasiltifig
Classe 36
Calçados em • geral
Termo a° 662.074, de 18-9-1964
Al3C — Arte Brasileira CinematOgrófiad
Lánitada
Guanabara

ABC -Arte Brasileira
Cinematográficaj

'indústria Brasileira
Classe 21

Tkroso n. 662.068, de 18-9-1964)
Waldemiro Barbam da Silva .
• Guanabara

Et/044 St~

Zetad

—

Têm° n' 662.057. de 18-9-1064
Standar Eléct rica S . A .
Guanabara

Têm° ri* 662.051. de 18-9-1964
Cerealista, BanelArante Ltda.
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n° 662.052, de 18-19-1064
•Cerealista Bandeirante Ltda.
Minas Gerais

t....tasre 34
Tapêtes
'Féria° n° 662.062, de 18-9-1964
Luiz Michielon S.A., Agricultura
•
lndustria e Cerr reio
R e Grr,r,lc 1113 Sul

•
Classe 41
Gãtt em grão, • tcra€ cE4c,..le

Cla.sse 33
Titulo de Estabeler:raento

Cerealista
Bandeirante Ltda.
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Termo n° 662 .075, de 18-9-1964
Duplicadores e Accessórlos
Tudograf Ltda.
Guanabara

rriid

l'paa

indéstria brasileira

Classe 17
escritório, a Saber: duplicadores. sórnauores, muPiplicadores,
máquinas de escrever, máquinas de calcular, rnquinas de copiar. máquinas de
registrar, máquinas de grampear, máquinas de perfurar papéis, máquinas
de ditar, rnáruinas de autenticar
chapéus
IXIM

Classe 42
¡Para distinguir: Aguardentes. aperitlvos. anis, binar, brandy, conhaque, cer•
vejas .fernet, genebra, giz luincl, Ilcd,+
res. nectar, punch. pimpermint, rinutr,
sucos cie frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos qiiiOALERIA. SIO os2
nados, whisky
Classe 43
Aguas gasosas, minerais e artIlicials,
Ciasses: 12 — 22 — 23 — 24 — 36
caldo de cana, bebidas efcrxercentcsk
Classe 32
Titulo
Crónicas Sociais, teatro, cinema (Na- sem álcool, garapa, gasosa, laranjada,
Werno n° 662.082. de 18-91961
cional e estrangeiro) rádio TV etc. 'inibi:oda engarrafada, refrescos, de .abz-(..
cxi, groselha, tamarindo, caju, imanjás
Galeria São jos& Ltda.
Tértno II' 662.088, de 18-9-1364
Minas Gerais
. Termo n.° 662.097, de 21-5- -1964 1
Industrial e Comércio de Calçados
Importadora e Exportadora dc Vlatç.,dj
Taylor Ltda.
rias Primas Ceva Ltda.
Guanabara
Rio Grande (10 Sul
Termo o' 662.081, de 18-9-1964
Galeria São José • Ltda.
Minas Gerais

Termo n' 662.089, de 18-91964
Astral — Conservadora de Aparelhos
• Elétricos Ltda. -

LTDA.- ENGENHARIA.IND4SRIA

GuanaUr p.

E COMÉRCIO

Lomerciai
Termo n° 662.083, de 18-9-1961
Paulo Batista Térrea
Minas Gerais

stral
Classe 8
Lâmpadas
Termo n9 662.090, de 18-9-1964
A Formiga Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Revista e jornais

Termo n° 662.078, de 18-9-1964
Comercial de Máquinas Pilar Ltda,
Rio Grande do Sul

PILAR

•,* n

.Classe 8
Titulo
662.084, de 18.§-1§64
Termo
Zinalco Metalúrgica Ltda.
Guanabara

1.4 :ziNaco

inddstria brasileiR indstria
Classe 6
Máquinas em geral

Classe 11
Pçepas acabadas de metalúrgica

Termo n° 660.079, de 18-9-1964
Lazorenge Engenharia e Obras Ltda.
Minas Gerais

Termo n° • 662.085. de 18-9-1964
Metalúrgica Jafma Ltda.
Guanabara

LABORENGE

JAFMA
indastria brasileira .indastria braílleifix
Classes: 16 — 33
Comércio de obras de engenharia em
geral em tódas as suas ramificações e
comércio de material de construção
Termo n° 662.080, de 18-9-1964
Laborenge Engenharia e Obras Ltda.
Minas Gerais .
–
fitABORENGE ENGENHARIA

.11 OBRAS LIMITADA.
Nome

Comaraial

Classe 11
Peças acabadas de metalúrgica
Termo n° 662.086, de 18-9-1964
Eurico Parente Munis
Pernambuco

lafé ALTANEIRO
inddstria brasileirú
. Csaae 41
Café lorsedç e ai*

Termo n.° 662.098, de 21-9-1964
Bar e Lanches Cruzado Lida,,
São Paulo
C RUZADO •
tnd. Brasileira'
Claíse 50
• Impressos
Teimo n.° 662.099, de 21-9-1964
"Automasa — Mauá" Comércio de
Automóveis S.A.
São Paulo
IVTOMASA — MAIJA

nA#97

Classe 41
Doce de leite

V.A

Classe 50
Importação e exportaçâo

Classe 36
Calçados •

uurinttUTORA NOGUEIRA BARBOSA

Nome Comercial

Termo a 662.087, de 18-9-1961
Cemente Soares
• Guanabara

'D E

Termo n° 662.076, de 18-9-1964
Construtora Nogueira Barbosa Ltda.
— Engenharia, Indústria e Comércio
Minas Gerais
.-

Termo n° 662077, de 18-9-1964
Francisco Papa
Minas Gerais
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Termos as. 662.091 a 662 .093, de
•
18-9-1964
E. 'Mosele S. A. Estabelecimentos
Vinlcolas Indústrias e Comércio
Rio Grande do Sul

rel,

dão

Braeileira
Classe 21
Automóveis

Termo n." 662.100, de 21-9-1984
Eneagá Som e Eletrônica Ltda.
São Paulo
,
ENEAGA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

Classe 8
Rádios, rádios coar --frequência moditi
Classe 41
lada, gravador de som, rádio é vitrola'
Vinagres
Classe 42
Termos as. 663.101 e 662.102, de !
Para distinguir: Aguardentes, aperiti21-9-1964
vos, anis. binar, brandy, conhaque. cerTrator Mis Ltda.
vejas fernet. genebra, gin, kumel. licoSão Paulo
res, nectar, punch, pimpermint, rhucu,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermnth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Classe 43
Para distinguir: .Aguas artesianas, águas
Ind.
de mesa, bedidas espumantes seta álcool, gasosas, gerger-ale, guaraná, refrescos, sifbes, soda-limonada 'e xaropes
Classe 6
Para
distinguir:
Máquinas e partes da
Termos na. 662.094 a 662.096. de
máquinas para todos os fins inclustrlaisti
18-9-1964
1Wiquinaa de rosquear, serras meettul,t
U. Mosele 13. A. Estabc.bnaullos cás.
motores elétricos, alternadores, leu
Vinicolas Indústrias e Comércio
ramentas e placas para tornos, geng
Rio Grande do Sul
dores, plainas, máquinas de furas e cerki
trar, tornos mecânicos, prensas caccAnt4
cas, máquinas amassadeiras, misturado/1
de barro, máquina compressora, (águia,
l
,
4 .tas adatadas -na copnstrução e conser-e
vadio de estradas, mineração, corte dt1'
madeira, movimento de terra. carrctod
e outros fins industriais, elevadora, =5'
quinas desempalhadoras. descascadora41
imeacadoraa, brunidoras, classificado:4d

"ALLIS",

Brasileira

9( e

riidústriaiasileiri)

364 Quinta-feira 27
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•
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas: baunilha
safe em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em p6, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremas
alimentícios croquetes, compotas, canRica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos.. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de Ira
tas, esp inafre, essências alimentares, etnpt,da.s. ervilhas, enxovas. extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias. flocos, farelo, -fermentos, felj5is
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris
!alindas; giicose, goma de mascar, for
duras. grânulos; grão de bico, gelatina
gstiabada. geléias, herva doce, hervt
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sal, alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão. mas
sa de tomate, mel e melado, mate. mas
ias para mingaus, molhos, moluscos
mo,starda, mortadela nós moscada, nozes, óleos comestivels, ostras. ovas.
ater.. piaos. prlinés, pimenta, Pós para
Audins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pstilhas, .pizzas. puellas,
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões. sal, sagu, sardinhas
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas. sorvetes. sucos de tomates e de
fretas; torradas, tapioca tâmaras, talha.
tam. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

Janeiro de 1955

.

Trmo n.° 662.104, de. 21-9-1961
• se:inaladoras, moinhos para cereais,
Masculia Magazine Ltda.
infuquinas secadoras, trituradoras, sind.
Verizadoras, fresas, politrizes; tranchas,
São Paulo
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abdr chavetas. marteletes, ventiladores.1
exaustores para forjas, bombas cantil fugas, rotativas, de deslocamento e g 1
pistão para todos os fins, arietes, cal-,
&iras e túrbinas, injetores para cal-1
&iras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa ,pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
è máquinas limacloras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar Iferro, aço e bronze, máquinas para
Classe 36
ti
Inchistrias de tecidos, teares, urdideiras, Paira distinguir: Artigos de vestuários
encaliatórias. espuladeiras, torcedeiras, e roupas feitas em geral: Asasallos.
meadeiras. tolos e toletes, brunidores as entais, alparcatas, anáguas. blusas
para cereais. máquinas para fabricar botas, botinas, blusões, boinas, babapapel e máquinas de impressão, dinamos douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
e receptáculos
puças, casação, coletes, capas, chafes
•
máquinas agrIcolas
caches, calçados, chalasus, cintos
cintas, 'combinações, corpinhos, calças.
Classe?
Máquinas e utensílios para serem usa de senhoras e de crianças, calções, cal
-• dos exclusivamente na agricultura e ças, camisas, camiblas, camisetas,
., horticultura a saber: Arados, abridores cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
• de sulcos, adUbadeiras, ancinhos maca- saias, casacos, chinelos, dominós, achar. • alcos • e empilhadores combinados pes, fantasias, fardas para militares, coarrancadores macenicos par agricultu- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gois.
ra, batedeiras para cereais, bombas roa. jogos de (ingeria, laqueias, laquês.-• para adubar, ceitadeiras, carpideiras luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandrião. manilhas. paceifados para afloz, charruas para agri. letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
cultura, cultivadores, debulhadores penas. ponches, polainas, pilanias. pu.
destocadores, desentegradores-, esmaga: nhos, perneiras, quiesonos, regalos.
dores para a agricultura, escarrificado. robe de chambre, roupão, sobretudos.
res, enchovadeiras, facas para máqui- suspensórios, saídas de banho, sandálias,
. nas agricolas, ferradeiras, gadanhas. susteres, gloria, sungas.- stolas ou stades,
garras para arado. grades de discos. tuler. toucas, turbantes, ternos, unioudentes, máquinas, batedeiras para
formes e vestidos
agricultura, máquinas insetifugas, má
Timo
ri?
662.105, de 21-9-1964
quinas vaporizadoras. máquinas - de
mungir, máquinas dveladora.s de terra Carnaires r.. Comércio.de Carne e Aves
Limitada
máquinas perfuradoras para a agricultura. inquinas de plantar, motochar
- São Paulo
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para , sulfatar- de
tosquir de triturar, ele esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas t
outros insetos' para burrifar e pulveri
zar desinfetantes, para adubar, para
e •
agitar e espalhar palha, para conher
algodão para colher cereais, máquinas
• IND. alusiLEIRA
amassadoras par fins agrecotaa de
cortar1 árvores, para espalhar,- para capinar, máquinas combinadas para se.
Classe 41
mear e culturas, de desbanar. para .en
em geral, linguiças, lombas,
aliar máquinas e moinhos para forra- 'Carnes
gens. . maquinas tocadoras. ordenado. mortadelas, paios, presuntos, salames,
sachadeiras. semeaderas segaderaa so- salsichas, xarques, atum,- camarão bacadores de terra, tosadores de grama, caleet tnailuns, condimen a, conservas
alimentícias e aves abatidas
res mecânicos, raladores' mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
Termo n.° -662.107, de 21-9-1964
tratores agrieolas. válvulas para
Filemon Lebedenco
máqunas agrico/as
São Paulo
• -Tèrmo n.o 662.103, de 21-9-194
Fripor Comércio e Representações de
Carnes Ltda,
São Paulo

CARNAVES

-

FRIPOR
IND. BRASILEIRA

Classe 41
• Carnes em geral, linguiças; Iambos,
mortadelas, paios, presuntos, solamas,
salsicras; xarques atum, camarão bacalhau mariscos condimentos e conservas
alimenticias

Termo n.° 662.109, de 21-9-1964
Laboratórios Nitra farm S.A.
São. Paula

LOWE
ind. Brasileira
Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos água de colônia, água de _toucador. água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batáns, cosméticos,' fixadores
de penteados. petróleos, óleos para c»
cabelos. -creme tvanescente, cremes gol
durosos e pomadas para limpeza da pe
le e "maquilage", eepilarios, desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, -sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pene.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada pare os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais adi.
_ Ilciais, óleos para a pele

.Tèrmo n.° 662.111s de 21-9-1964
A Sensação Modas S.A.
São Paulo
Wisfinatzt
Classes: 8 —• 13 — 14 -- 21 -- 27
28 -- 29 — 30 — 33 — 31 -- 35 —
36 — 37 — 40 — 41 — 42 — 46 —
48 — 49 — 50
Titulo de Estabelecimetno
Ternio n .° 662.113, de 21-91964
SOCISA — Sociedade Comercial de
Investimentos S.A.
São Paulo'
SOCISA

SOCIE
VIM/C L DE
INVESTIMENTOS
S.A.
Nome Comercial
Têrmo n.° 662.114, de 21-9-1964
SOCISA — Sociedade Comercial de
Investimentos S .A.
São Paulo

Srísilit).
Classe -50
Cartões de visitas,' papéis de cartas.recibos, -duplicatas, anúncios e tapumes
Tèrmo n.° 662.115, de 21-9-1964
Sérgio Alcântara
São Paulo

ESEC
ESCRITORIO' DE
PUBLICIDADE
Classe 32
Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 662.116. de 21-9-1964
Moinho Marimil S.A. — Indústria e
Comércio
5
São Paulo

MAR IMIL
IndUtri a Bra si lei ra

Classe' 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho;
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, ama.'
doas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau.
batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café era pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacats,
carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, creme de leite.
cremes alimenticfos, compotas. cangica,
coalhadas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriços,
dendê, doces, doses de frutas, espinafre,
essências alimentares, empadas, ervilhas,
erecovas, extrato de tomate, farinhas aliClasse 33
mentícias, favas, fécula, flocos, fareSinal de propaganda '
lo, fermentos, feijão. figos, frios,- frutas
Urino n.o 662.110, de 21-9-1964
sécas e naturais, cristalizadas, glicose,
Ural(' n.o 662.108, de 21-9-1961
A Sensação Modas S.A.
goma de mascar, lagosta, gorduras, graEsmeralda Sales Ramos
nulos, erva doce, erva mate, hortall•'
São Paulo
São Paulo
,
ças,linguas. leite condensado e em pó.
legumes em conserva, lentilhas, lingui•CLUB DE NATAL
CREPE SUZETTE
ça, louro, massas alimentidas, mariscos,
SENSAÇÃO
[mit. Draallelra manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado,
Classes: 8 — 13
Classe 11
11 — 21 — 27 — mate, massas para mingaus, molhos, moAlcachofras, aletria, -alho. aspargos. 28 — 29 -- 30 -- 33 — 31 -- 35 — luscos, mostarda, mortadela, noz-moscaaçúcar, alimentos paar animais, amido. 36 — 37 — 40 — 41 — 42 -- 46 , — da, nozes, patos, óleos comestíveis, og
ánéndoas, ameixas, amendoim, araruta
48 — 49 — 50
-tras,ovpãelinémta,ós
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, ar,d•
' Título de Estabetecintetno
para' pudim, picles, peixes, presunto.,
;
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.
patès e páit-pois, pastilhas, pizzas, pu
dias, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
aanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca; tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves: torrões, tou
cinhos e vinagre
Termo n.0 662.117, dc 21-9-1964
.
Fotolito "Grafa" Ltda.
Saci Paulo •

,
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Termo n-0 662.127, de 21-9-1964
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórioa, saldas de banho, sandálias. Coinstal — Eletricidade e Hidráulica
Limitada
'suciares, shorts, sungas, atolas ou slacka
tu/ar, touca& turbantes, ternos, una
São Paulo
formes e vestidos
Termo n.• 662.123, de 21-9-1964
"Colemp" Colocações de Empregos
São Paulo

"COLEMP"

Classe 50
Para distinguir o timfre da requerente
a ser usado em papéis de carta, paGRAU
péis de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, tatuClasse 50
ras,
avisos, ocntratos, cheques, notam
Fotolito
promissórias, duplicatas, açõe, apólices, debêntures, letras de câmbio, pasTermo n.o 662.118, de 21.94961
sagens, bilhetes, folhinhas e demais
Indústria de Artefatos de Madeixa
documentos usados pelo requerenet
-alta Rita Limitada
São Paulo
Termos ns . 662.125 e 662 .126, de.
21-9-1964
Cantina 1.060 Ltda.
ANTA RITA
São Paulo
Classe 26
Artefatos da madeira, não incluído nas
outras classes

"COINSTALN
Jnd.Braellelia
Classe 35 Couros . e peles preparadas oa não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras,"capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro„,rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n.o 662.128, de 21-9-1964
Peri-Top — Serviços Topográficas
Limitada
São Paulo.

Classe 8
Discos gravados
Termo n.° 662.121, de 21-9-1964
.Antoine — Artes Fotográficas Ltda.
Sá° Paulo

"ANTOINE"

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Prestações de serviços fotográficas
, para publicidade
Termo n.0 662.122, de 21-9-1964
Elleahu Ben Eliahu
São Paulo

"BROOKLYN"
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas em geralt Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, baba
doureis, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casação, coletes, capas, abales.
cachecol*, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações, caminhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calça& camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
Saias, casacos, chi nelo& dominós, eche.
pes, fantasias, fardas para militares, co/eniais, fraldas, galochas, gravatas, gorros fogos de lingerie. Jaquetas. laques,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. pai/atam agiuetn .soatial suOn 'suam
porta-copós, porta-fiqueis, porta-notas,
-porta-documentos, placas, rebites, roda
nhas. recipientes, suportes et:aortas para
guardanapos, saleiros tubos, ti ael a s,
tubos para ampolas, tubos para ,serin'atóis. palas. p enhár, puloVer. pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
alhos, perneiras, quinionos, regalos,

destocadores, desentegradores, ema adores para a agricultura, escarrlfics Jqrts, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, furadeira& gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes.. máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. motocharruaa, máquinas regadeiras, maquinas de
rogar, de semear, para sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfarelar., terra,
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifax e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhai palha, para comer
algodão, para colher cercais, máquinas
amassadoras para fins agrieolas de
cortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar para enfiar, maquinas e moinhos Para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, ne cadeiras,
secadores de terra, tosadorcs de grama. tratores agricolas. válvulas para

4

Termo n..° 662.131. de 21-9-1964
Máquinas Agricolas Rio Preto S.A.
São Paulo

Miram n.° 662.120, de 21.9.1961
Jorge Suleiman Yazigi
•
Sào Paulo

pAIROPHON
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MÁQUINAS AGRICOLAS
RIO PRETO S/A.

IndeBrasileira
Classe 41
4Icachofras, aletria, alho. aspargos
açacar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
armz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, baias,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em p6 e em grão, camarão. canela,
era pau e em pó. cacau, carnes. chá,
car=nelea oscolates..confeitos, crava.
cereais, ocanidso, creme de leite, cremes
alímentic;es croquetes, compotas. can
gica. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos,• colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. ..favas, féculas, flocos, farelo, fenmentos, feijão.
figos, frias, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, gelélaa, berva doce., herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro, massas &baianadas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestIveis. ostras, ovas,
pães, plaos, prlinés, pimenta, pós para
nudins. pickles. peixes, presuntos, patês. petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
quellos, rações balanceadas para uimais. requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sarduiches, salsichas, salames, sopas en
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Ciasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivos,
anis, bitter, brandya conraque, cervejas,
essências para bebidas alcoolicas, genebra, fernet, gyn, licores, ktnnel, nectar,
punch, piperraint, rhum, suco de frutas
com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vinhos, vermutes, vodka.
arrisky

Nome Comercial
Termo n.° 662.132, de 21-9-1961
Organização "Líder" de Negócios
Limitada
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 662.129, de 21-9-1964
Peri-Top — Serviços Topográficos
Limitada
São Paulo

São Paulo

L/DEB
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.o 662.133, de 21-9-1964 (Prorrogação)
Metalúrgica Gazarra Ltda.
São Paulo

Ind?4,elegf1eira

Classe 50
Etiquetas, envelopes, rótulos, faturas,
notas e impresso comerciais em geral,
usados nas atividades da requerente
Tênno n.° 662.130, de 21-9-1964
Maquinas Agrícolas Rio Preto S.A.
São Paulo

e vo -

PRETO
IND2TRIA RRASUBIRAII

Classe 7
Máquinas e utensílio, para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhado-es zombinados.
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura,
cultivadores,
debulhadores,

Classe 11
Para distinguir ferragens e ',errar/lentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, .aldraves. armayaes de metal
abridores de latas, arame, aparelrós de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios arandelas, arestas, aros, almofadrises amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
baixa #as, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra buchas, bainha
Para facass baterias de cosinha. colheres de pedreiros, cadeados corrente, cabides, chaves de p arafusos, conexões
para micanamentos caixas de metal para
portar& colunas, canos, chaves de tenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coq uete/eiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coado:a.a. cuscuseiroa, caiadas de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, clyavenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetas, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tor-
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Tênue s•a 662.138, de 214-1964
Termo a.' I 52.147. de 21-9-1964
correntes paro chavea, calTermo a.' 662. 149, de '21-9-1964
Artes Gráficas Pata Ltda.
Fábrica Nacional de Hélices t'ffelimar
Carda elli 6 Romano Ltda.
ava chaves para porcas, distintivo*,
São Paulo
adiçam, desemaço para talher" pra.
, São Patao
São 'Paulo
tos a copos, enxadas, esferas, engates,
tudeitea de .metal, estribos, espátula"
OARDARELLIcataias de metal , para carimbos, eixos
CALÇADOS
REIIMAR
índ. Vis/leira
empandidor para tubos, estruturas meta;
Ind..Brasileira
..nd.
Brasileira
Ocas, mamadeiras, espremedores, exuClasse Si)
Classe 36
madeiras, formões, foices, 'erro ra Impressos. em geral, não incluidos em
Classe 5
Calçados
de
tôdas
as espécies para .
cortar capim, baralhos, facas, facões
Aço em bruto, aço preparado, aço
outras classes
homens, senhoras e crianças
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma. para
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
doces, bolos, empadas e pudins, Ranges
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Tarai° me 662.139, de 21-9-1961
Tann° n.° 662.150, -de 21-9-1964
fivela, furadores, ferramentas ~tantas
refinado, bronze, bronze era bruto ou
Metalúrgica Ypiranga Ltda,
Cássio Alcântara' Pereira
parcialmente
trabalhado,
bronze
de
oti perfurantes para marceneiros, Sachos
São Paulo
São Paulo
de metal, ferraduras, formiuhas, fitas
manganês, broxa em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
de aço, ganchos, guarnições de metal.
METALUAICA
parcialmente preparado. cimento meSOBERANA
garfos, ganchos para quadros, grampos
YPIRANOA LTDÀ
tático, cobalto, bruto ou parciaknente
para emendas de correias, grades para
Ind. Brasileira
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
Nome Comercial
parcialmente trabalhado: ferro em bruto,
Classe 50
gonzos, grosas, garrafas, illsoses, joeem barra. ferro manganês, ferro velho, O timbre de todos os seus impresso
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
Tétano
nal
662
.110.
da
21-9-1964
gusa em bruto ou parcialmente trabacomerciais
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaMetalúrgica Ypiranga aLtda.
lhado, gusa temperada, gusa maleável.
dinhas, molas para portas, martelos
São Paulo
Têrtno n.° 662.151, de 21-9-1964
lâminas da metal, lata em falha, latão
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
em 1,51ha, latão em chapas, latão em "Quinam- Indústria e Comércio Ltda.
mossas, machetes, mantegueiras malhos
São Paulo
vergalhões. ligas metálicas, limalhas,
METALURGIOA
navalhas, rapes. pcas, pás, picaretas
magnésio, manganês, metais taci trabapregos, ponteiros, parafusos porca"
YPIRANGA
lhados ou parciaknente trabalhados, mepratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
Ind. Brasileira
tais, em massa, metais estampados,
porta-jóias, paliteiros, -panelas puxadoClasse 8
Classe I
metais para solda, níquel, zinco
res, placas, pregadoras, porta-esponjas.
Titulo de Estabelecimento
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Têm)
n.°
662.148.
de
21-9-1964
pires pinças, panelões, porta-copos e Têrtnos as. 662.141 e 66.2.142, de P. H. Kappler do Brasil .Filtros Quí- agentes químicos para o tratamento e
lotação de fibras, tecidos. couros e Oe21-94964
garrafas, passadores de roupa, presimicos Anzisolares, Indústria e Comércio lulose; água raz, álcool, .albumina, insiPaulo Antonio Dias Meneais
lhas, re-telos, roldanas, ralos, regadores
Limitada
São Paulo
gnes, alumen, alvaiade, alvejantes inrebites, reduções, recipientes de metal,
São Paulo
dustriais, alumínio em pó amoniaco,
rodizios, roscas de aço inoxidável, reantaincrustantes, rasti-oxidantes, antas
PNEUPRÃO
gistras de aço inoxidável registros,
P R.KAPBLER
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonanInd. Brasileira
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacará
D6 BBASIL
tes. azotatos, água acidulada Para.
lhas, torguezes, trilhos tubos sabujaInd. orasileirrk
acumuladores, água oxigenada para
pões. ampões, travadeiras telas de
Classe 21
fins industriais, amônia; banhos para
arame, trincos, taças, travessas, tesouras Automóveis, caminhões, motocicletas e
classe 1".
galvanização,
benzina, benza betumes,
trancas, tramelas, _talheres taLaadeiras
Absorventes,
acetona,
ácidos,
acetatos,
. ónibus
tampas para panelas e caldeirões, teragentes químicos para o tratamento e bicarbonato. de sódio, de potássio; cal.
Classe 39
rinas, tachas, trans de cosinha, torralotação de fibras, tecidos, couros e ce- virgem, carvões, carbonatos, catalizaPneumático' e câmaras de ar
deiras, orinóls, vasos, vasilhames verlulose; água raz, álcool, albumina, ani- dores. Ululas*, chapas fotográficas.
gas, mandril de expansão, freza de
Termo na 662,143, de 21-9-1964
lina*, alumes, alvaiade, alvejantes in- composições extintores de incêndio, do.
frezar, guia de freza de chaafrar
Paulo Antonio Dias Menezes
dustriais, alumiai* em pó -amasiam', ro, corrosivos, mamata", corantes, crioventosas, maletas, baus para sacos de.
São Paulo
antiancrustantes, anti-oxIdantes, anta. sotas; deacorantes, desincrustaates,
viagsm, para pastas, balmazea• cantos
oxidantes, antl-corrosivos, anti-detoisan. solventes; emulsões fotográficas, enxopara estojos, colchetes para malas, crates, azotatos,. água acidulada para fre, éter, esmaltes estereatow fanal, ffgaPRAZ
s ?:.
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Ig"
acumuladores, água oxigenada para met leasibilizados para fotografias,
malas, passadores de correias, ponteiRODA'011,
fins industriais, amónia; banhos para xadores, formal, fosfatas industriais, fósras. prendedores de pape/, suportes,
.
SE
VAI
PAGANUI
galvanizaçãcis benzina, &anzol, betumes, foros Industriais f/uoretos; galvanizadotorniquetes e tubos de expando
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal rei, gelatina para fotografias e pintura.
Clascses:
21,
47,
50
e
39
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- giz., glicerina; hidrato., hidrosulfitaa
Têemo na 662.134, de 21-9.1964
Expressào
de
propaganda
.
dores, celulose, chapas fotográficas, impermeabilizaatea, loduretos; lacas
Jorge de Souza
massas para pintura, magnésio, mercomposições extintores de incêndio, clo- cado;
São Paulo
Urino n.° 682.144, de 21-9-1964
neutralizadores, nitroce.
corrosivos, cromatos, corantes, creia. Idosa;nitratos,
Profanas — Produtos Farmacêuticos e ro,
óxidos, oxidantes, óleos para
sotas;
descorantes,
desincruatantes,
disIndustriais Ltda
solventes; emulsões fotográficas, enxo- pintura, óleo de linhaça; produtos qua- São Paulo •
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- lifico, para impressão, potassa incluas
Lar Irliie!etra
CROfARI#
mes sensibilizados para fotografias, re- trina papéis eraulsionávels para a Ie.
papéis de tisnem'', papéis he.
Ind. brasileira
ndares, formal, fosfatas industriais, fós- tografta,
liográficos e bellocoplatas, películas
foros
industriais
fluoretos;
galvanizadoClasse 8
3
res, gelatina para fotografias e pintura sensíveis, papéis para aatografia e anã.
Aparelhos de rádio, aparelhos de televiProdutos farmacêuticos •
Uses de laboratório, pigmentos, potassa,
giz, glicerina: hidratas, hidrosulfitosi pós
são, aparelhos para recepção e ...apometálicos para a composição de
Termo n.° 662.115, ne 21-9-1964
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; tintaa,
dia:ao de sons, discos gravados, filmes
preparações para . fotografias,
Pairais ira — Transporte e Camércio ma._sas para pintura, magnésio, marrevelados, . maquinai falantes
Limitada
curto; nitratos, neutralizadores, nitroce- produtos para niquelar, si:atear e croprodutos para diluir tintas proseioSão Paulo
Ta-mo ta° 662.136, de 21-9-1961
lulose; óxidos. oxidantes, óleos para mar,
Editai:do Celestino Rodrigues
pintura óleo de linhaça; produtos CM," to; reclame removedores, revelador"
neutro, sais, salicilatos, secantes,
eSTRQUIRA
São Paulo
micos para impressão, potassa indus- sabão
soda cáustica, soluçõea qulInd. brastJeira
trial, papéis emulsionáveis para a fo- silicatos,
tografia, papéis de curtiam)], papéis he- aficas de uso industrial, solventes, sulRIO CAPIVABI
liográficos e taa !ocopistas, • par:Idas fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
•
Clas.se 50
sensíveis,
papéis p,-n ra astografil e anã. ou pastosas para madeira, ferro, pareInd. Brasileira
Imressos para 1130 em: cheques, duolides, contruçiSes, decorações, couros, tecatas, envelopes, faturas, notas pranits- lises de laborataria, pigmentos, potassa, cidos, fibras, celulose, 'barcos e vet.
pós
metálicos
para
a
composição
de
sócias, papel de correspondência e recuim talco industrial, ema
Classe 33
cabos, knpressos eat yrismes placas. tinta" preparações para fotografias.
Titulo de Estabelecimanto
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos produtos para niquelar. pratear e aroTárrao n.° 662.152, de 21-9.1964
mar, produtos para diluir tintas prosai*. "Combraz" Sociedade Agro-Tratores e
nino n.° 662.137, de 21-9-1964
Tèrmo tt.° 662.146, de 21-9-1964
ao; reativos, removedores, reveladores;
Mecanica Ltcla,
Transportadora Santo Antotalo Ltda,
Indústria e Comércio de Papéis e sabão neutro, sala, salicilatos, secantes,
São Paulo
São PauloPapelão Perdões Ltda.
.
*liamos, soda cáustica, soluções gulCOMBRAZ
São %Lilo
mica, de uso industrial, solventes, guiCrid. Brasileira-.. 54 1e9 INTQ/40
ou pastasas para madeira, ferro, pareImo braelielri
fatos:
tintas
em
pó,
liquidas,
andas
Classe . 7
IndNeneirsdes, coatruções: decoraçõas, 'Coari*, te- Para distiaguir: As se guintes máquinas
•
'
'
Classe
38
'
Classe 33 "
cidos, fibras, Ceialkase,; bastai é
J- e utensiliot para sarem usados *aclime.
Arte catot de papel e P aPellka eat geral
Insígnia
calma
v_ameot* , na . agricultusat ...Maquisbas si& •
,
,
( /acautelai,'
• • taico
.,(• n Usinar "
At étrica,
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ça 'chamas, máquinas pra pulverizar e chata, inantcgueiras, malhos, mandril cacbecols, calçados. ch apéus, cal
cintas,' ~inações, earptnhos, calcak
borrifar desipfetantes, tras sres a serem de expansão, navalhas, niples, rias,
quinas de podar, máquinas sachadeiras, picaretas, pregos, picões, ponteiras, pon- de senhoras e de crianças, calções, cal,d!
máquinas ensilhadeiras, moinhos de ven- teiras, rendedores de papel, passadores ças, camisas, camisolas, casaisctas,
to. rnotoarados, charruas e máquinas de correias, arafusos, porcas, ratos, cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
niveladoras, bombas de jardim, bom- porta , gelos, porta-pão, porta-joias, salas, casacos, Ghtne.44, dcolinós, achas.
fr.:a:as para militares, cd4'
bas para adubos, grades articuladas. porta-esponjas. porta-copos e garrafas, pes, fantasias,
fraldas, WtiCAllag . gravatas, 00r
.
grades triangulares e grdes de molas paliteiros, panelas, puxadores, placss, legials,
jogos de line:1 1c, jaquetas, laquat..1
para agricultura, tosaclores de grama, paçadores, eneiras, ¡nus. 'tinas arfo- rol,
levas,
ligas.
1,
asas.
manhãs,
melai,
caldeiras a vapor pata fins agrícolas, radea as, perfuratrizes, pires, pinças, 1:a- enalõs, mantas, amas:dão,
nciões, passadores de roupas, presidias,
vassouras mecânicas para jardins
rasteias, ro danas, ralos, regadores, re- lesos, palas, penhoal, pulavas, pelaria"
Classe 21
gistros, rebites, reduções, recipieners de peugas, ponches. ao nas, P
to,
Para distinguir: Veículos e suas par- metal, rodízios, roscas. registros, ser- nhos, perneiras, qUiO30130S, rega
robe
de
chambre.
roupão.
sobretudosN
ras,
tes integrantes: AutomÓveis e auto-caserrotes. sifões, salçiros, ascarolhas,
minhões, amortecedores, alavancas de suportes, torquezas, trilhos, travadeiras, suspensórios, sairias de banho, sandáliatik
câmbio, breques. braços Para veículos, telas de arame, 'torneiras, tubos, tubu- sucteres, shorts, sun;as, atolas ou da
cdminhonetes, ambulâncias, caminhões, lações, trincos, taças, travessa, tesouras, tuier, toucas, turbantes. ternos,
formes e vertidos
carros-tratores, carros-berços, carros- trancas, tramelas, talheres, tubos de extanques, carros-irrigadores, carrocreiaa tensão, torniquetes. talhadeiras. tampas
Termo n° 662.163, de 21-94964Id
chassis, chapas circulares para veiculas, para panelas e caldeirões, tampões, ter. Incomil S.A. Indústria
Coai&
cubos de veiculas, corrediços de yd- sinas, tampões para água e gasolina com
de
Milho
ou
sem
chave,
sachos,
trens
de
casitrios, direção, desligadeiras, estribos,
São. Paulo
engates para carros, eixos de direção, nha, torradeiars, orineus, vasos, vasiTermo a.* 662.153, de 21-9-1964
lhames, vermas, ventosas
freios
fronteiras
para,
veículos,
molas
I N( 0),fr
Restaurante El Bodegon Ltda.
manivelas, ónibus, para-choques, para.
Terras> n° 662.157, de 21-9-1964
• lna. Brasilei
São Paulo
lamas, para-brisas. pedais, ;sultões, raios Comércio e Representações Quati Ltda.
para veículos, reboques. radiadores para
São Pavio
Casse 41
veiculas, rodas para veiculas, tirantes
BODEGON,
Farinha de Milho, fubá, mirto t lett
QUATr
para veiculas, varetas de controle do
de milho
Ind. Brasileti%
afogador e acelerador, troleibus, varais
de carros, carretas
Classe 41
Classe 50
Termo n 662.164, de 21-9-196f
Substâncias alirnenticias, preparadas ou
Impressos
Oficina Mecânica Ovarcnse Ltda&.,
Classe li
não
Guanabara
, Vrara distinguir: Alicates, alavancas, Têrmo n° 662..158. de 21-9-1964
arruelas, arrebites, argolas, aldravas, Indústria e Comércio de Refrigeração
n.° 662.151. de 21-9-1964
arame, aparelhos de chá e café, assaConfecções Manon Ltda.
"Piveme" Ltda.
armações de metal, abridores de latas,
São Paulo
São Paulf,
deiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, restas, aros, alcnofaPIVEI1E
MA N01%
rizes, amoladores de ferramentas, alças
rnd.
Brasileira
Ind. Brasileira
para malas, ancinhos, brocas, bigornas,
Classe
8
baixelas, bandejas, balmazes, bacias,
Classe 5d
bombonieres, baldes, borboletas, baús Aparelhos de refrigeração, aparelhos
Classe 36
de ar refrigerado e seorveteiras
Artigos não incluidos em outras cisraer,.
Para distinguir: Artigos de vestuários para sacos de viagem, baterias, bases de
a saber: etiquetas, envelopes, " ! srs'
e roupas feitas em geral: Agasalhos. metal, braçadeiras, borbulhadores, bules,
Termo n° 642.159, de 21-9-1964
faturas, notas e impressos comerei.- st
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, bisagra, buchas, bainhas para facas,
Cerâmica Gyotoku Ltda.
geral,
usados na atividade da rego.",
botas, botinas, blusões boinas baba- baterias de cosinha, colheres de pedreiSão Paulo"
te. que lera o ramo de P retaego
de
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara. rosi cadeados, correntes, cabides, chaves
ços profissionais de engenharia. in-r
LYOTOKU
puças, casacão. coletes, capas, cheias, de parafusos, conexões para encanapreendendo projetos, administraão e •• :o4
Ind. Brasileira
cacrecols, calçados, chapéus, cintos, mentos, caixas de metal para portões,
calização de construções em ger> s
canos, chaves de fenda, chacintas, combinações, corpinhos calças colunas,
Classe
15
inglesas. cabeções, canecas; copos, Para distinguir: artefatos de porcelana, especialmente industriais e trab -t
de senhoras e de crianças, calções, cal- cachepots,
correlatas
centro de mesa, coqueteleiras, barro e terra cota, louças vidrados para.
ças, " camisas, camisolas, camisetas
de alimentos,
—
caixas
para
condimento
uso caseiro, adornos, fins artisticos e
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Termo n° 662.165. de 21-9-1964
caldeirões, caçarolas, chalei- instalações
sanitárias: Artefatos de ce- Bramires — Importação e Comcrc:a
'aias, casacos, chinelos, dominem, achar- conchas,
ras, cafeteiras, coadores,,
pia, !anta/Las, fardas para militares co. cabides de metal, cabos, caix as de ferro, rta:alta para uso caseiro, adornos e fins
Limitada
legials, fraldas, galochas. gravatas, gor- cruzetas, curvas. cantoneiras, cravos, artísticos: Alguidares, almofarizes. uPará
nheiros,
copos.
caldeirões,
cântaros.
ca.
ros, jogos de Binaria, jaquetas, leques. colchetes para malas, cantos para essadeiraz,
bombonieres,
bules,
barris,
bamaiôs, mantas, mandriá°, mantilhas, pa. tojos, chaveiros, canivetes, chavenas,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias cremosas, cadinhos, crivos, chanfradores, dinhoa, cofres cubas, ccenpoteiras, deslet6s, palas, penhoar. pulavas. pelerinal assinetes, cabos, chaves, correntes para cansa-talheres, escarradeiras, filtros, forgraus, globos. farras licoreiros, lapeug,as, pauches, polainas, pijamas, pu- chaves, colchetes, cantos para pastas, mas,
vatórios manteguelras, moringas, nicho
nhos, perneiras, quimonos, regalos. chaves para porcas, circulares, chaves pires,
pratos, piles. pratos para orna.
robe de chambre, roupão, azibretudos, torquetnetricas, distintivos, dobradiças, &Iras, serviços para frios, chá e jantar.
suspensórios. saldas de banho. sandálias descanso par talheres, pratos e copos, travessas, talhas. Melas, vasos, vasos
sueteres, aborta sungas, tolas, ou slacka. desviados de água para chuzeiros, essanitários e sacaras
Ferragens em geral
tale?, toucas, turbantes, ternos, uniformes feras, engates, enfeites de metal, estribos,
espátulas,
estojos
de
metal
para
Termo
st°
662.160,
de
„21-9-1964
e vestidos
Termo a° 662.166, de 21-9-1964
carimbos, eixos, expandidos para tubos,
Panificadora Angá "Ltda.
Braspar
— Importação e Comércio
esTermos as. 662.155, 662.156 e
estruturas metálicas, escarradeiras,
São Paulo
Limitada
662.162, de 21 - 9 - 2964
pumadeiras. espremedores, formões. foiPará
Hurnaitá Mecânica Industrial Ltda. ces, ferro para cortar capim, ferrolhos,
ANCA
facas, facões, fechaduras, fruteiras, fuRã° Paulo
eagn
nis,- formas para doces, bolos, empadas
d . Braol/eita
pudins.
flanges,
fivelas,
furadores,
e
Jhy,
BUNLAITÃ
Classe 41
fogões, fogareiros, fechos para pastas
Ino. Brasilelfa:
Pão
ferramentas
estantes
e
e para malas,
perfurantes para marceneiros, fechos de Termo n° 662.161, de 21 -9- 1964
'No
Classe 7
metal, ferraduras, frezas de chanfrar,
Confecções Laporta Ltda.
Para distinguir: As seguintes máquinas forminhas, fitas de aço, fios de arame,
São Paulo
e utensílios para serem usados exclusi- ganchos, guarnições de metal, garfos,
r 4`
vamente na agricultura: Máquinas ba- ganchos para quadros, grampos para
LArORT4
tedeiras, ccifadeiras, adubadeiras, sem- emendas de correias, grades para fogões .
vrocileira,
se
sdeiras, grades . de discos ou dentes, ara- e geladeiras, grelhas, galheteiros, gonrtaise 36
dos, rolos compressores para esfarelar zos, grosas, guia para freza de chanto4
terra, escarrificadores, cultivadores, car- frar, garrafas, ilhozes, joelhos, jarros, Para distinguir: Artigos de veste:Mos
ideiras, arrancadores de tocos, máqui- lanternas a carbureto, limas, lâminas, e roupas feitas em mera!: Agasalhos,
nas para irrigaçáo, ancinhos e empilha- licoreiros, latas, luvas, linguetas, leitei- aventais, alparcata; anáguas, blusas,
dores combinados; facas paar máquinas ras, machadinhas, molas, maletas, molas botas, botinas, blusões, . boinas, babasgricolas, máquinas para matar formi- para postas, martelos, marretas, ma- douro., bonés, capacetes, cartolas. ceragas • outros insetos, enxofradeiras, lan- trizes, ~mita; maçanetes, morsa, asa- poças, sanação, toletes, capo, dato,
Nome Comercial .
técieiras, ceifadzirás, sdubadeiras, seroe.adeiras, grades de discos ou dentes, arados, rolos compressores para esfarelar
terra, escarrificadores, cultivadores, carpideiras, arrancadores de tocos, máqui.
nas para irrigação, ancinhos e empilha.
dores combinados; facas paar máquinas
agricolas, máquinas para matar formi.
gas e outros insetos, enxofradeiras, lança chamas, máquinas pra pulverizar e
borrifar desinfetantes, tratores a serem
usados em trabalhos de fazendas, máusados em trabalhds de fazendas.. má,
quinas de podar, máquinas sachadeiras,
máquinas ensilhadeiras, moinhos de vento, mascarados, charruas e máquinas
niveladoras, bombas de jardim, bombas para adubos, grades articu/adas,
grades triangulares e grdes de molas
para agricultura, tosadores de grama,
caldeiras a vapor para fins agrícolas
vassouras mecânicas para jardins
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