-4t ‘t
. ;

ESTADOS UNIDO

• oè

•
rx,cedkil
=.3ç

LI O 1.

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ÁNO XXIII - N. 20
14.:PUTAMED110. NACIONAL
r:nurkiEDADE KIDOSTRIAL
Departamento Nacional
,da Propriedade Industrial
Expediente do Diretor Geral
ÊXIG*NCIAS.

REVISTA- DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
NP 353.787 - IBIA - Instituto
Bioquímico Inter-Americano S. A.
NP 353.084 - Winthrop Products Inc..
NP 354.212 - Drogaria Franco

Complementem a taxa de depó- Inglêsa Sociedade Anónima.
sito de acordo com a Lei n. o 4.505,
N. o 354.959 AMerican Viscose
de 30 de novembro de 1964 00 que

dispõe o Código da Propriedade Corporation.
N.° 35.5.436 - Bozzano S. A.

Industrial em seus arts. 212 e 221.,
N. o 348.606 - Cia. Metropolitana de Construções.
N. o 438.807 - Indústrias Romi
fá. A.
N.° 348.955 - Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários 8 . A.
•- IBAR.
N. o 349.953 - S. A. Itartinelhi
Industrial° Salineira Unis,
NA 349.082 - 'Benenoi Lama-

°Na .
N. 6 349.099 - A. Weinberger
& Filhos.
NP 349.1.54 - Btudart 5. À.
ind. "8 comércio.
N.o 349.895 - Produtos
•coo Tupã Ltda.
N.° 849.723 - Tortuga Companhia Zootecnica Agraria.
N.o 350.098 - Ibesa Indústria
>agoira de Embalagens S. A.
N.õ 450.137 - Olivac Soo. Anónima Agrícola Industrial & Comergel.
NP 850.149 - Guiomar de Mano
71111.864
- Othon Bezerra de
ello Piaclo de Tecelagem 8. A..
N.o 852.855 - Stersul S. A. En-

genharia e Representai:iões.
N.° 852.639 - Indústria muita de Moagens S. A.
DL° 352.812 -- Cacy Sampaio.
DL° 858.042 -- Companhia Uaiam Ntusionale.
1L0 853.103 -- Instituto BioqudDnioo Maragliano Ltda.
NP 353.121 - Mario Bragti &
VOL NP 852.335 - Serrieehin ¥ Hljsarelli.
•
' N.° 858.836 .-- Lito.rigueiredo
N eia. Ltda.
N.0 358.837 - 14o Figueiredo
§ Cia. Ltda.
NP 363.481 - Laboratdrid ira&
041011400 Cores Ltda.
2g,0 1318•742 - Afaime Madt.
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Comercial Industrial e Importadora.
N.o 355.439 - Rugani &

Ltda.
N.° 355.484 - Comp. Industrial
Delfos S. A.
N.° 355.519 - G. Lissa & Cia.
NP 355.708 - Almaco Engenharia e Comércio Ltda.
N.° 355.724 - Produtos Agropecuários Nutrion Ltda,
N.° 355.925 - Microllte do Braail S. A. Indústria e Comércio.
N.o 355.926 - Microlite do Brasil S. A. Indústria e Comércio.
N.° 355.927 - Mierolite do Brasil S. A. Indústria e Comércio.
N.o 3,58.228 - Union Carbide
Corporation.
NP 358.331 - Safety. Glass Indústria e Comércio de Vidroe Limitada.
Elektrit IndúsN.° 356.693
tria e Comércio Ltda.
N.° 357.113 - Quimorgau In
-dústriaeComécAgroPeuái
Ltda.
Divido Jurídica
YIXPEDIENTE

DO DIRETOR

De 25 de janeiro de 1945
.0aducidade de marear
ToPPe Chewing Gum incorporai/ou - No pedido de caducidade
da marca Bazuca registrada sob
n.o 98.983 de requerente Moacir de
Uma Valente.

Considerando (100, dos très pedidos de caducidade fls. 30 e 145
driste processo e fls. 19 do Registro
nP 209.045, que é prorrogação do

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DZ
RECEPÇÁO E INFORMAÇA0
E EXPEDIÇÃO
•
De 25 de janeiro de 1955

primeiro sbmente o de fls. 30, daDiversos:
tado de 19-11-57, permanece em
discussão, eis que os demais foram
Indústrias Saboaria Braaileira
arquivados, um por desistência e Ltda. - No pedido de prorrogao outro por não cumprimento de ção do Registro n.0 161.751 Marta Sabão Marechal classe
exigência;
Processo 27-64 - Arquive-se
Considerando que o impetrante Danubis
Camelo da Silva - Prode fls. 30 alega o desuso da marca cesso
28064 - Arquive-se.
Bazuca juntando oe documentos de
fls. 33 e seguinte;
Arquivamento de processos de
Considerando que os pareceres e marcas:
despachos constantes dos autos demonstram exaustivo exame ante N.o 405.222
Laboratórios
rior sóbre todas as peças do pro- Kat° Wemaco Lida.
cesso, chegando-se, na amei g o, ao N.o 411.442 - Ornei Organização
despacho de fls. 158, do Dr. Ti- de Máquinas de Escritório Ltda.
N.o 412.289 - Bendiz do Bra•
tular desta DrvisAo Jurídica;
sil Ifiquipamentoe para autovet.
Considerando ' que, atendendo a
S. A.
tal despacho, a requerente da ca- cúlos
NP 412.416 - doce Cabral de
ducidade alega ser intangível sua Lana.
prova e, mais tarde, argui que a N.° 412.780 - Medusa Mercancaducidade se impõe por incidència til Importadora Ltda.
da titular nas proibições do aoti- N.o 414.193 - Tetsuo lenashima
go 137 do 005dgo da Propriedade - Yassuo Takeara - Amaro LeIndustrial; • naga.
N.o 415.884 - Joaquim Garcia,
Considerando que, respondendo a
exigência de fls. 151 e verso item N.o 415.726 - Incomisa
n. o 2P, diz atitular que não tem emento& Comerciais e Industriais
relevância o uso de grafia divassa S. A.
N.o 416.037 - Mestarn Metahin.
'da que foi registrada;

gica Estamparia Mecânica Ltda.
Considerando que, a luz dos arN. o 416.327 - Confecções
tigos 137 e 152, do mesmo Código, irônicas Rica Ltda.
,
foi aqui feito meticuloso e demoNP 416.655 - Cinbra Cie. Inrado . exame de todo o Proo" dustrial Minn' Brasil .
N. o 417.418 - Tolet0i Torrano,
Considerando que, a copjosa proN.o 419.499 - COMUCIO Marti•
va da titular fala em marca BaCarrascosa.
zooka, e não Bazuca, o que' con- nez
firma as alegações da impetrante N. o 421.880 - Jamartin COMért.
cio Indústria e Importação Ltda.
no período indicado;
N. o 427.817 - Joel Joaquim de
Considerando que o fegistro da Santana.
marca Bazuca não pode por defesa
N.o 428.012 - Pronto Socorro
em lei, dila tar-ao ao ponto de per- Santa Martha Ltda.
mitir seu' titular usar iam!~
N.o 428.435 - Utilpan Public!.
marca diversa, embora parecida dado S. C.
fónica:mente;
N. o 428.489 - Copias do Brasil
Considerando que, se assim não Cia. Nacional de Fundição de piás-.
fósse, estaria o proprietário de tico.
N.o 430.347 - Bazar Oreneanto
marca autorizado a usar duas marLtda.
cas com um só registro;
N.o 431.313 - Ocara Presentes
Considerando os tèrmos do ci- Ltda.
tado artigo 137, e os demais e l eN. o 432.516..... Globo Union -Ine
mentos do processo, declaro caduca
N.o 432.708 - Confecções Chris
a marca Bazuca, objeto dos regis- Elen Ltda.
tros 98.983 e 209.045, sendo éste
N.° 432.709 - Continental Im.
último prorrogação do Primeiro. portadora e
tportadora Ltda.

•
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, dietriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinen.:
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas- per escrito, d Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deveriin Ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas; por quem de direito, rasuras e .emendas. _
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas podersé-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa: sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de valiJade de suas assinaturas, na
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parte superior do endereço vão continuiddde no recebimento
Impressos o número do talão dos jornais, devem os assinande registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
que findará.
renovação com antecedência
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) din..

As Rept:a-lições Públicas
cingir,se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e d$
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação. solicitamos(
usem os interessados prelo.
rencialmente cheque ou vale
postal; emitidos a favor do
TeSoureiro' do" Departamento
dè laiPren,Sei. Nacional.
Os suplementos às edis
p5es dos órgãos' oficiais só sã
fornecerão aos. assinantes quig
03 solicitarem'• no ato da assinatura.
• - O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
• - O custo d
e cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiai,*
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

Ns. 472.701, 472.702 e 472.703
NP 438.926 - Real Diesel Ltda. NP 466.280 - Sanaa Adminis- Baby's Moon Bar Ltda.
N.o 439.445 - Indústria. de - Ar- tração de Bens Ltda.
N.o 473.099 - Indústria e CoN.o 469.447 - Inpala Indústria
Aetatos de Couros Aurora Ltda.
NP 440.286 - Injectdlesel In - Paulista de Aparelhos Elétricos mércio Triverico Ltda.
NP 473.154 - Saponificadora
~iria e Comércio e Importação Ltda.
Santarritense
Ltda.
. NP 469.949 - E1te S. A. TeLida. ••
N.o 473.159 - Societe Sucruere
e Fitas Elásticos*
N.o 440.481 - Produtos Xavin cidos
N. o 470.249 - Casa de Saúde de lho Branco 8. A.
Lida.
N.o 473.163
Na. 441.869 e 441.870 - S. A. Santa Ma S. A.
Youssef Sabliagh
N.o 470..154 - Washington José 41 Cia. •
Casa Domingos .Joaquim da Silva.
Falcão.
N.° 473.219 - Itapoan Club.
N. o 441.930 -- Simpsora S. A.
Indústria e Comércio.
N.o 470.754 - Vicenzo Senatore.
N.o 473.268 - Torrefação LaNP 442.099 - Restaurante Ga- N.o 471.080 - Fábrica de Café gopratense
Ltda .
rata do Meier Ltda.
e Chocolate Moinho de Ouro S. A.
N.o 47.3.270 - • Miguel Marzi••
N.o
470.258
Schenley
NP 442.220 - Bar Ouvidro Linetti.
lera Inc.
mitada. N.° 473.273 - Edmundo José da
N.o
471.523.Ind.
Textil
trilo-Tydor
Indústria
N.o 442.472 Silva.
can'
Ltda.
de Calçados Ltda.
N.o 473.340 Abbott do
N.o 471.911 - Tecal Materiais
N.o 442.545 - Sebastião Maria.
Amaral.
N.o 442.848 -- Confecções Dys- de Construções Ltda.
N.o 473.509 - Cafeeira Unillo
NP 472.062 - José Paya Giner.
é.ant Ltda.
Na. 442.874, 442876 e 442.877
N.0 . 472.161 - li. W. G. Sch- Pauli ata Lti a.
Na. 473.658, 473.659 e 473.660
- Importadora Svaiter COOlf,i'00 svendier.
N.o 472.164 - Confeitaria Ma- - Elas Rosenthal.
e Indústria S. A.
DP 473.673 --- José Lemes MaN.o 443.214 - Indústria e Co- racanã Ltda.
N o 472.252 -- Escatoni Comes- cal.
mércio de Orn.amentação ModerN.o 473.688 - Companhia Intíveis Industrializados Ltda.
nart Ltda.
dustrial
de Vidros - CIV.
N.o
472.438
Padaria
e
ConN.° 443.398 - Pierrottl & Fi- feitaria Mangueira Ltda.
N.o 473.710 - Alquimia Prolhos Ltda.
N.o 472.440 - Padaria e Con- dutos Qufinicos Ltda.
Na. 443.514 e 443.515 - Cita
feitaria Independência Ltda.
Oba. Itapacerica de Administradto
N.o 472.469 - Moderlarte Deco• Comércio.
rações Ltda.
AVISO AS'REPARTIÇÕES
' PÚBLICAS.
N.° 472.535 - Tecnogeral S. A:
N.0 443.672 - Emil Eigenheer.
NP 443.791 - Porcelana e Me. Comércio e Indústria.
O Departausento J,e lar
' N.° 472.538 - Triangulo Concénica Ganamo Ltda.
prensa Nacional avisa às
tabilsdade
a
Assuntos F iscais B. CRepartições Públicas em geN.o 444.103 - Galeria Indústria
NP '472.602 - Teobaldo Praites
ral ette deverão providen• Comércio Ltda.
da Silva.
ciar a reforma das assina.
• N.o 444.121 - Automatic SprinN.o 472.639 - Figurino dos Tetaras dos Órgãos oficiais
kiers S. A Proteções Contrp
cidos
Ltda.
até o dia 26 de fevereiro
eendjo.
NP 472.640 - Café e Rar Tencoerente, a fim de evitar o
N.° 464.461 - Gavião Edithra tação
cancelamento dà remessa a
da Tijuca Ltda.
S.
A.
Livraria
•
partir daquela data
N.0 472.672 - Iglii Filmes LI-1
N.o 464.608 - Sion Yjlme 80- imitada
- Rex Chindler.
eledade A.nonima.

NP 473.713 - Intrag 8. A.
Administração e Comércio.
N.0 473.729 - Mieczyslan Krym.
chan towski
N.o 473.716 - Eletro Controle*
Ind. e Com. Ltda.
N.° 473.754 - Condomínio de
Edifício Barbacene.
N.0 473.779 - Sylvio &Iva da
Fonseca.
N.o 473.785 -. Deli° Menicucci,
N.o 473.801 - José Paulo Rangel.
NP 473.380 - M. Evem.
NP 473.850 - Oficina Mecânica
Fipa Ltda.
N.é 473.866 - ind. de Renda
lema Iresa S. A.
N.o 473.880 - Ayrton Belmudes
N.o 473.881 - Tecidos Flor da
Anchieta Ltda.
N.0 473.882 - Tecidos Pompea
Ltda.
Na. 473.883 e 473.884- Chie
de Caça e Pesca de Brasília.
NP 473.885 - Amilear Dias de
Lima.
NP 473.887 - Auto Eletriedade
Julio Castagnola Ltda.
N.o 473.900 - Panificação
Confeitaria Baroneza Ltda.
' N.o 473.901 - Superior Café Um ta,'r.
N .0473.902 - Bar e Restaurante R i o Ovar Ltda.
N.O •73.C•03 - Café. e Bar
dalgo Ltda.
lis. .173.960 e 473.9411 - Eletrônica Da!ton indústrja e CoWr.
cio Ltda.
•
,Ns. 473.981 e 473.982 Mme Odette Ltda. .
• - Arqiiivfm-se 05 W.nee;:sug.

EXPEDIENTE

---

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL .
DIRETOR - GERAL

ALBERTO DE BRITO FEREIRA
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FLORIANO GUIMARAEC
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.
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Impresso tias oficinas do Departamento.
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•
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital •e Interior:
)
Semestre . . . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
-

Ano

Cr$ 1.200,00 1 Ano

Exterior:
Ano

1

Cr$ 1.300,0014Mo

n•••••,

Cr$ 900.00

,Exterior:
Cr$ 1.000,00

Mellimn••
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Frase de propaganda prorro- termo número 654.825 - Marca: Uni,
ilido por falta de cumprimento da
ritraal - Classe 8).
gada:
exigência.
Instauto Teropautico Activa S. Ling.
N.o 670.787 - Fábrica Nacional
N.° 664.6.8 - Cássio Muniz em tada - (Oposição ao termo ny 653.231
de Tambores Ltda. - Aguarde-se Revista - Classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, - Nome Comercial) .
De 25 de janeiro de 1905
o prazo.
11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21; 31;
Laboratório Climas Soc:edade •Anórú.
Emprésa Jornal 34, 40, 46, 47 e 49 -11equerep.led ma - (Oposição ao ternio n" 648.392
'Republicados por terem saldo
N. o 671.129
do Comércio S. A. - Aguarde-se Cássio Mun2 S. A. Importação e - Marca Climax - Clrue 48).
PP.m'incorrções.
• o prazo.
f'.....npanti.a brasileira de }tulipas -Comércio.
•
Marcas deferidas:
(Oposição ao termo numero 6,1.099 Exi gênc i as:i
•
Nome comereial prorrogado: Nlarca:
_
ivraraton) .
Ludwig Scherk - Na . alteração
f- N.° 409.910 - General Osório
NP 653.718 - Casa Bancária • Joaquim Limosa de Andrade - (Opo
'ars Classe 41 do re q uerente Fri go -• de nome do registro internaonal Moneró Requerente Casa alça° ao tèrmo número 658.169 - Mar.
o Jandira 8.. A. .
n.o 51.287 processo 51.287 de 1963 Bancária Moneró Ltda.
ca: Meio 1.)1a).
.
1S'xigências:
- Preste esclarecimentos.
Titulo de estabelecimento preT- !aaquim inojosa de Andrade - (Opo , •
! Complementem a taxa de dep6-.
Hélio Dias Siqueirá e Lauro da gados:
alça° ao termo número 658.190 - Mar11140 de acórdo com a Lei n.o 4.505. Costa Lima - Na transferência do
NP 667.132 - pVB Goinani - ca: Meio Dia Esportivo) .
da
1964
e
o
Registro 301.858 - Cumpra a exi- Classes 11, 14, 15, 16, 26, 28, 28, Levar Brothers Port SunLght Lasilted
Iffis 30 de novembro
!Fe dispGe o Código da Proprieda- gencia.
32, 40 e 50 - Requerente Cia. Co. - (Oposição ao termo núm..° b24.003
industriai, eal seus arte. 212 N.o 448.204 - Garage Alvorada marcial de Vidros do Brasil C.V.B.
Marca: Brilux - Classe 46) .
i g2 1 ..
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. o 670.700 - Casa das Meias Triplex do Brasil Limitada - (OpaN.° 670.678 - Ponto Azul Bi- - Classe 36 de Costa Silva tia. alça° ao termo número 650.862 - Mar- .
ca: Vitriplex
Classe 16).
lhares e Refriegração Ltda. - Ltda.
J.0 255.482 - Ike Conikkelo, In- Cumpra a extgência.,
NP 670.940 - Lavita - Classe The Singer Company - (Oposição a
ao termo número 650.931 - Marca:
eiti4tria e Química Ltda.
N.° 471.044 - Usina Santo-Ina- 33 de Lavanderia Lav.ta. Ltda.
1 N.° 282.094 - Phanmacèuticas,
Sanger - Classe 50).
i
cio S. A. - Cumpra a exigência.
OPOSIÇÃO
•
Ideal Sociedade Anónima Tintas e'
ILOr.
Prorrogação de registros:
, N. o 233.195 - Cassella FarbOrnlex Sociedade Anónima Ozganiza- Vernizes - (Oposição ao termo númeI Werke Mainkur.
Foram prorrogados os registroa. çao Nacional de Importação • Exporta- ro 655.117 - Marca: Extravinil NP 330.884 .- Rádio &mis Li- correspondente aos seguintes tér- do - -(Oposição ao termo número Classe I).
General Electric Company - (Opo. reos.
(,53.582 - Marca: Onix - Classe 36).
ada.
Amo Sociedade Anônima inclinaria e siçao ao • termo número. 653.132 N. o 349.571 - Victrir IndústrSa
605.902.- First - Classe 8 Comércio - (Oposição ao termo mia Marca: A.J .E.) .
W Comércio de Ampolas e Frascos deN.°
First
Jóias" Ltda.
Laboratório de Biologia Cronos Lica'. Z.
mero 653.657 - Marca: Mecana -Ltda .
taoa - (Oposição ao termo número ..
N.
o 645.851 - Balsa= de Co- Classe 11).
N.o 350.438 - Brnco - Indús- lono. - Classe de Studart S. A.
Servencin .Comissaria de Transportes 649.459 .- Marca. Croriosulf - Cias. ?
tria e Comércio de Brinquedos Li- Indústria e Comércio.
;
Limitada - (Oposição ao têrmo núme- se 3) .
§:Miada.
Recreio aos Bandeirantes lambil:ária'
N.°
054.852
Colon
Classe
ro
657.577)
Marca:
Servia
ClasN. o 353.898 - Biscoitos Aymoré n. o 3 de Studart S. A. Indústria se 50).
Sociedade Anônima - (Oposição mi -;
Ltda.
Scrvencin Comissaria de Transportes têrmo número 646.377 - Nome Coe
Comércio.
N.° 377.848 - Brasília 'Obras
N. o 654.853 - Lolny - Classe Limitada - (Oposição ao termo núme- mercial).
I% bljca.s S. A.
Durapel Sociedade Anónima Indústria
n.
o 3 de Studart S. A. Indústria ro 657.778 - Marca: Serviu - ClasN.o 378.742 - Union Carbide e Comércio.
de Papel e Papelão - (Oposição ao
se 50)
núme:o 649.735 -- Marca: Dura,
tjlorporation.
656.192 - Eldorado - Clas- Companh:a United Shoe MaChinery do termo
cel - Classe 38).
N. o 380.278 - 'Produtos Phoe- se NP
de Pwinp; Indústria e Comér- Brasil - (Oposição ao tarmo número Malharia iviaster Limitada - (Opa
.
niX S. A. - Cirúrgicos e Far- cio48Ltde.,
Sucessora de Perfumes 619.711 - 'nado: United Oficinas - sição ao termo número 649.376 - MarMari.ut:dcos.Swing
Ltda.
Classe
33):
ca: tVi.ster - Classe 36).
N.° 418.386 - ConVenção MaciorEmas Miguel Bwnarui - (Oposição
Corporat ou - (Oposição .
, nal dos Obreiros da Assembléia de NP 656.562 -2- Maquinista -- co termo número 652.277 - Marca: aoFormica
tèrmo número 653.726 - Marca: .
1 Deus em Madureira, no atual Dia- Classe 46 de Masi (.4s Csa. Ltda. - Petylord - Classe 36).
Metalformica - Clasre 40),
1 trilo Federal 0 Igrejas Co-Irmãs Com exclusão de graxas e verniE. I. Da Pont de Nemours And
Alberto Scholz' - (Oposição ao têmzes para calçados.
1:t`iliadas ao Mesmo himisterior.
Company
- (Oposição ao termo nu- .1
aio
número
652.190
Marca.
Belenice
N. o 423.325 - Estavam Moura. N. o 657.934 - Monitora - Clasmero 652.526 Marca: Eivar - CiasN.o 443.630 - Lojas Líder Li- se 8 de Monitora S. A. Indústria - Classe 48).
Agro Pecuaria Sapopemba Sociedade se 28).
e Comércio.
Mitrda.
Indústrias Elétricas e Musicais FábriAnônima
- (Oposição ao termo númew
N.
o
659.789
Loção
de
ColóN.o 432.873 --J. Preito & cie..
ca Odeon Sociedade Anônima - ( Opo
ro
652.216
Marca:
Sapopemba
N. o 413.730 - Pedrazzoli Ili- nia - Classe 48 de Studart S. R. Classe 21). -siçãoatermnú o649.213-Mar
k,aa;
Indústria e Coméroo.
ca: Discoteca - Classe 8) .
•
N. o 660.406 - Funchicorea - Coronado Indústria e Comércio Limi- Sociedade Campineira de Representa- a
N o 444.543- Comerem! Caprii ceroto Ltda.
Classe 3 de Laboratórià Melpoejo tada - (Oposição ao termo número çcas Limitada - (Oposição ao termo
645.705 - Marca: Coronado - Cias- número 650.419 - Marca: Carlos Goa r.
• N° 415.595 - Indústrias Ma- Ltda.
as
1 (demi 14. - A.
mas - Classe 8).
.
N o 860.727 - Buli Dog - Clas- se 17).
.! È. 0 489.830 - - Comercial •e Im- se 40 de P. J. Simon &Cia.
Pabrica de Aparelhos e Material EleCoronado Indásnia e Comércio Limi- trico Fama Limitada - (Oposição ao
portadora lapa Ltda.
o 665.483 - Labor - Classe tada - (Oposição ao térmo número tarrno número 649.010
Nome CoN o 459.650 - Terve/ Indtletria n.°N.43
de Tizer Limoted.
645.704 - Marca: Coronado
Cias. marcial).
a ComSreio de Auto Peças Ltda.
NP
663.933
'neer
classe
N.° 459.652 .- Tervel Indústria n.° 39 de Labor 13. A. Indústria de se 15).
Fábrica de Aparelhos e Material El&
Argos
Industrial
Sociedade Anônima
e C , i rnércio de Auto Peças Ltda.
Artefatos de Borracha.
(Oposição ao termo número 653.248 trios Fama Limitada - (Oposição ao
NP 462.348 - J. M. Rocha.
N. o 670.786 - Eme Ega Clas- - Marca: Argus - Classe 41),
têrmo número 648.019 - Nome Civil).
11 0 482.893 - Bergamerd Indús- se 1/.,de De Maio GalIo S. A.
Fábrica de Aparelhos e Material El& a
tria e Comércio de Bebidas Ltda. N.o 670.698 - Maquibrás - Conipanina United Shoe Machinery trico
Fama Limitada - ( OPosi ção ao
'eRnno número 649.011 -- Marca; Pra. 1
Classe 21 de Maquibrás S: A. Má- do Brasil - (Oposição ao térmo
Alteração de nome de titular quinas
mero 651.919 - Marca: laica - Cias- mel - Classe 10) .
e Equipamentos.
n.! processos:
21).
•Ave Agencia de Viagens Atlas LimiNP 670.704 - Galvanotex - seDivinal
Sociedade Anónima Indústria tada -- (Oposição ao termo número
it Johnson do Brasil Classe 11 de Aram:Poio Vida! S, A.
Cornudo.- (Oposição ao térmo nú- 482.069 - Marca Atlas Tur - Classe
Prumos Cirúrgicos Ltda. - Pede N. o 670.791 - Leite de •Xolny emero
- Marca: Divisnol - 50),
para ser anotada na marca Aciflex - Classe 48 de Studart S. A. In- Classe 651.708
14) .
Ava Agêncas de Viagens Atlas Lixai.
n. o 193.286 a alteração do nome dústria e Comércio.
tMetaba» Metas Básicos Limitadf - taêa - (Oposição ao termo mirnerd
da titular. - Anote-se a alteração N.o 670.796 - colônia
-'ti asse (Oposição ao termo número 651.743 ...- 458.632 - Marca: Atlas Tur - Class
.
Metasa - Classe 5).
se 50).
( s a. cesto' Indústrias de óleos n.° 3 de Studart S. A. Indústria Marta:
Produtos Químicos Elekeiroz SocieOrqulma Indústrias QUIMiCaS Reunis
e
Comércio.
•
'Ve g etais - Pede para ser anotada N. o 670.953 - Stevaux dade Anônima - (Oposição ao termo das Sociedade Anônima - (Oposição ao
-- na marra flestari n. o 181.547 - A
número 631.565 - Marca: Pierrot - térmo número 646.831 - Marca: Qui.
siiie rae5a do nome da titular - se 8 de Indústrias Orlando Stevaux Classe 48).
lorgan - Classe I).
S.A.
Ant.,In-Re a alteração de nome.
BF Utilidadep Domésticas e BrinBrasilla Auto Elétrica Limitada
N. o 670.067 - Minha - Clas- quedos Limitada - (Oposição ao tala (Oposição ao termo número 650.000
versos :
se 43 de • Hugo Cinj S. A. Indús- uo núme.o 652.226 - Marca. Um- Marca. Brunia - Classe 8).
(aa. :(.a Faiado Ribeiro & Cc. - tria de Beb:das e Conexos.
- Classe 49) .
Bittar 8 Spasov Limitada - (OposiNn ne dids de transferência do rePedro.- di Fonseca Importação e ção ao tèrmo número 650.143 Masa
Clas'N. o 671.120.- OnOnlnek
Comércio
Limita ia - (Oposição az ca: Oriente - Clame 41),
fratro 191.431 -- Arquive-se o pe. Ise i de Condoroil Tintas s. A.
•
,EXPEDIENTE DAS DIVISOES •
E SEGOES
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Aclarar Soaedade Ancnima Bailas e. • Companhia Industrial de Conservas dada da Família - Classes 11 - 32 tcP Iclud da Familia - Clames 11 ma
32 - 50).
Caramelos - (Upusição ao termo nú- Alimcnticias se.caa - (Opcsição ao -- 5J).
Indústria Metalúrgica São Cuim)
Indústria Metalúrgica São Caetano
mero 650.166 - Marca: Bolichinelo - termo número 652.986 - Marca:
Sociedade Anônima - (Oposição ao Sonedade Anônima - (Oposição ao
- Classe 16).
Classe 41).
Fábrica Nacional de 13,jouteria (Ido» termo número 649.703 - Frase: Pro- termo número 649.713 - Frase:
l.létrica Alvorada Limitada - (OpoC
s ção ao ta.inty numero 6u0.413 - Mar- Limitada - (Oposição ao termo núme- movendo a Féliciadde da Família Show plemento Ideal da Pamilia S/aova
ro 652.901 - Marca: arfa .- Classe de Prêmios Diplomata - C..lassei% 11 - Premiu Diplomata - Classes 11- -.o
c.a: Alvorada - Classe 8) •
32 - 50).
-32 - 50).
Supersom SocieGazle Ana,lima Discos 48).
Indústria Metalinaca São Caetano
Coas Pfizer ê Co. Inc. -- (Opoei.
'Forque Sociedade Anônima Indústria
Virgens Eletion.ca e Equipamentos Desoa - (Oposição ao térnio e 651.837 e Comércio de Máquinas Elétriacs - Sociedade Anônima - (Oposição ao ção ao Urino número 649.609 - Mem .
(Opos ção ao têrmo número 653.288 - têrmo número 649.704 - Frase: Show ca: Cumba:est - Classe 3).•
- Nome Comercial).
Heberlein er Co. Ag. .- (Oposição
de Prêmios Diplomata Inspirado e PlaB. T. Babbitt Indústria Química So- Marca: l'ork - Classe 8).
Restaurante Miami Limitada - (Opo- nejado para Promover a Felicidade da ao termo número 650.896 - Marcat
cieuade laaôn.aia - (Oposição ao tèrEla - Classe 36).
mo número 652.u3) - Marca: O. BA. sição ao tèrmo número 652.290 - Mar- kamiia - Classes 11 - 32 - 50)
Heberlein Co. Ag. - (Oposição
Indústria Metalúrgica São Caetano
ca: ivlarni-Drinks - Classe 43).
Classe 48).
Mococa Fabril Sociedade Anônima Sociedade Anónima - (Oposição ao ao termo número 650.896 - Mareati
Supersom Soca:ciada Anónima Discos
Virgens Lietrôuica e Equipamentos de - (Oposição ao tiamo número 651.576 termo número 649.705 - Frase: Show Ela - Classe 36).
Vollcswagenwerk A. G. - (Opook•
(Oposição ,ao te-mo número - 651.576 - Marca: DOro - Clas- de Prêmios Diplomata a Festa da PáSom
mala Brasiieira - Classes 11 - 32 ção ao termo número 650.018 - Mara
Expressão Supsom - Classe se 36).
651.851
ca: Sovolks.- Classe 6).
Confecções Zé Beto Lida. - (Opo- - 50).
8) .
Volkswagenwerk A. G. - (Opost•
Indústria Metalúrgica São Caetano
Pim Produti,s Alimeniicios Nacionais sição ao termo número 653.049 - MarSoc.edade Anônima - (Oposição ao ção ao termo número 650.872 - Mat.
Sociedade ainon.ma - (Oposição ao ca: hie - Classe 36).
Krog -Indústria e Comé:cio Sociedade Vamo número 649.706 - Frase: Inspi- ca. «V Ws - Classes 32 - 33).
têrmo número . 650.233 - Marca: FoIndústria' Reunidas Irmãos Spina Sm,
Anóaima - (Oposição ao tarmo núme- rado G anelado e Promovendo a Feliciguete - Classe 38).
Auto -Peças Pen13a Limitada - (Opo. ro 652.370-- Marca: King - Clas- dade da aarnilia'Show de Prêmios Di- ciedane Anônima - (Oposição ao tia.
plomata - Classes 11 - 32 - 50). mo número 650.917 - Marca: Iria
aição ao termo núme.n 650.613 - Mar- se 6).
• Indústria Metalúrgica São Caetano Lasse 50) .
ca. Nossa Senhora da Penha - ClasIndústrias Gasparian Sociedade Anó- Socieaade Anônima - (Oposição ao
Unilev.er Lim-ted - (Oposição Np
se 50).
nima - (Oposição ao termo número
ABS Rádio e Televisão Sociedade 652.638 Marca: Top - Casse 36). termo número 649.707 - Frase: Festa termo número 657.199 - Marca: Au&
da laia aa Brasileira Show de Prêmios ticolor de Luxe - Classe 48).
Anônima - (Oposição ao termo nuHijos de Angustia Blazquez - (tipoGegraf Indústria Gráfica Geral SOR
mero 653.328 - Marca: Ouro Branco s.ção ao termo número 649.783 - Mar- Diplomata - Classes 11 - 32 - 50).
Indústria Metalúrgica São Caetano dedada Anônima - (Opoeição ao ta%
•-- Classe 50).
ca: Doa Felipe - Classe 42).
Sociecade Anônima - (Oposição ao mo número 490.619 - Marca: Regrai
Companhia Metropolitana ale ConstruIndústria Metalúrgica a0s1.» Limitada
ções - (Oposição ao termo número - (Oposição ao termo número 650 arai Carmo número 649.708 - Frase. Show - Classe 38) .
lhe Scotch Whisky Association
de Prêmios Diplcoiata Autêntica Festa
650.012 - Marca- Metropolitana - - Marca. Osh - Classe 50) .
(Oposição ao termo número 647.960 ma
Popular - Casses 11 - 32 - 50).
Classe 50).
Companhia United Sinie mae.bineia
Ma•ca: Dreamer - Caiu 42).
Indústria Metalúrgica São Caetano
São Paulo Alpargatas.Soci ialaiie.Anô- do Brasil - (Gpas.ção ao tèrmo núThe Scotch Whisky Association le Soc.edade Anônima - (Oposição ao
:rima (Oposição ao ta•cuo número meta í49.740
Nome Comercial).
Walclemar Cor, ca 1: n •n,..U n•••5 11- manti- aérmo número 649.A9 - Frase: Autên- ( Oposição ao termo número 647.959 -as
653.888 -- Nome Comercial)...
.
Comptoir de L'Inousirie lmionn,cre dos - (Oposição ao termo número tica Festa Popular Show ue Prêmios Marca: Dreamef - Classe 42) .
Transmatic Sociedade Anônima ase
Etabliasements Boussac - .(Oposição ao 652.255 - Marca: Ideal - Classe 41). apiornata - Classes 11 - 32 - 50).
(Opasição ao termo número 655.700
termo número 649.649 - Marca: a aFábricas Germade Sociedade AnôniIndáraria Metalúrgica :-...'ai Caetano Ma ca: Transmatic).
cides Diorama Limitada - Clame 23). ma - (Oposição ao termo .número
Anôaima - (epoição ao
Cooperativa Vinícola tCaxiense, Lir
A Companhia Antarctica Paulista In- 651.602 - Nome Comercial) .
traio Manar° 649.710 - Frase: Show limada - (Oposição ao termo número
dústria Brasileira de nelaciaa e Lonexas
Lojas Rivo Sociedade Arai-ama - de Prêtr,1*.os li.p:ornata Corações
649.209 - Marca: Emblematica).
- (Oposição ao termo número 649.449 (Oposição ao têrrao número 652.473 - Classes 11 - 32 - 50) .
- Titulo. Estrela do Sul - Classes 33 Título: Confecções Rimo -, Classes
33 - 36). ,
50)
• 41 - 46 'aclararia Metatú.gica São Caetano a/DOSIÇ.OES REPUBLICADAS POR
flREM SAIDO COM 'INCORRE.
Fábricas Germade Sociedade Anóni- Soc.eclacie Alainirna - (Ojairi -çao ao
A Companhia Antarctica Paulista InÇuES.
dústria Brasileira de Bebidas e Conexos ma - (Oposição ao têrmo número té-rno número 649.711 - Frase: Cora.- (Oposição ao USTRO número 649.692 651.601 - Marca: Originai a sa çêes 1- r:in'aces Siam de Premies DiProdutos Técn:cos de Borra.
36).
• Marca: Ideal - Classe 42).
a: ainata - Classes II - 32 - 50). dia Limitada
(Oposição ao terna
Indústrias
Metalúrgica
'
São
Caetano
Indártai.
tartalúrgica
São
Cai:alio
A Companhia Antariaica Paulista Innumero 652.535 - Marca: Diana
Sociedade
Antin.ma
(Oposiçaiiao
icc
:ar
"5
A5
u
la
I
ao Classe 36).
dústria Brasileira de Bebidas e Conexos.
termo mimar° 649.702 - Frase: Show t.:rrno • - i:me. -o 6.5.712 Show
• (Oposição ao termo número 649.701
S. E. R. V. A. L. Sociedade Atras
de
Prêmios
Diplomata
Promove
Feic,de
Préa:
os
D"pl
orratta
um
Complemen▪ Marca: Chiquita - Classe 42).
aia. Transportes Comércio e Represem.
A Companhia Progresso Nacional In- (Opos.ção ao termo número
dilstria e Comercio - (Oposição ao taro5a .984 - Nome Comercial).
am mimam 649.453 - Marca: (ueroCompanhia Atlantico Hotel, Teatro
une Helios - Classe 41).
Ca3.1.0 - (Oposição ao termo número
64/
- Marca: Atlantica
Chuta
Panambra Sociedade Anôaima Imporse 41).
tadora e Exportadora Pan Ameracaaa
Saell Brasil Sociedade Anónima (Per
Brasileira --a (Oposição ao ténue manieI 661.0) - (Oposição ao têrmo númea
to 652.887- Marca: Panabras - Ciasro 656.177 - Marca. Calma).
lei).
Esporte Universal Linitada -2 (Opala
Permetat Socieciaue Anónima Meta.s
Lt I Ni • 4 1.94 - DF 25 11 1964
-ação ao termo mimes; 647.361
Perfurados - (Oposição ao termo
Marca: Universo - Classe 36).
vero 652.913
Marca: rpemetal REGULA A LOCAÇXO
'nina Distilaria de La Cote &isque
Classe 8).
- (Oposição ao termo número 647.07Q
•
PRUMOS Ukl3A
. NOS
Permeia' Sociedade Atalaiam Metais
- Marca: Izvara - Classe 41).
Pediu-a:lu - (Oposição ao termo EM-•
GoOdwin Cocozza Sociedade Anômi.
peo 652.917 - Marca': ipemetai :na (Exportação e Importação)
DIVULGAÇÃO
N
°
926
Classe 21).
(Oposição ao termo número 647.751
Vemag Sociedade Anaminia Veículos
Marca: Du Barryl - Classe, 41).
ft Máquinas Agrícolas - (Oposição ao
Standard Branda Incorporated
PREÇO CR$ 150,00
temo mimem 652.312 - Marca: Nos(Oposição ao stermo número 647.46§
meg - Classe 5).
- Marca: Real Café - Classe 41).
Companhia Braaileira de Tratores
Salomko Sociedade Anônima ladás.
eria e Comércio - (Oposição ao terrto
(Oposição ao termo número 646.65R
*úmero 652.318 - Marca: Solo Fertil
- Marca: Tractor Paris - Classe 7).
A VENDAS
▪ Que 1).
Casa Castor Tudo para o Construtor
Elias Miguel Bumaraf - (Oposição
Limitada - (Oposição ao termo mima.
Seção de Vendas Av Rodrigues Alves. 1
gio termo número 653.169- - Marca:
ro 654.415 - Titulo: Castor Revesti..
Lord Chemline - Classe 48) .
mentos - Classes 16 - 25 - 33) .
Lama Lu:Inação • Artefatos de
Mec I Mecânica Industrial Limitada
Agência
11
Ministério
.
da
Fazenda
Metais Sociedade riaássima - (Oposição ao termo número 649.513

o. -

LEI DO INC AMATO

111010 ao termo número 854.166 -leres Lanas - casse 11)..
Majer CIM1 Kochen - (
ao
sg *tomo 619Ziee- itado.
Z IMMO gew

- Marca: Meci - Fiasses 6 e 8).

Atende-se 8 pedido. reto Serviço de ReemMiso Postas

Rio, 25-1-1965. - w ikss'nei e encerrei
23 laudas do expediente. -- Nikon At.
vim Xavier. Diretor do S. Documentação.
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PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

TERMO 127..402
7 de Março de 1961

l posta móvel com • relação a ambos
tanto o intefrogadOr como o recepeor,
sondo o interroeador operatóri opera
produzir um sinal da portadora de
uma frequencia especial, sendo o dispositivo de resposta operatório para
receber o sinal de portadora e de
produzir um sinal de resposta de
umaoutra frequência, que é ure eubmúltiplo da frequência da portadora
do Interrogador, e sendo o receptor
sensível à frequência do sinal de resposta.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na
Repartioão de Patentes norte-s.-arrie
cana em 18 de marco de 190, sob o
n9 15.859.
Total 11 pontos.

Requerente: Artur Eischer — Alemanha.
Titulo: Tarugo extensor.
Privilégio de invenção.
1.0 — Tarugo extensor de material
iintético de forma cilíndrica; com fenda longitudinal sÔbre urna parte de seu
comprimento, em cuja extremidade
posterior há uma perfuração para nela
Introduzir-se um parafuso de fixação
ou semelhante, caracterizado porque e
fenda longitudinal compreende faces
ondulada, ou denteadas de engranzamento.
TERMO N9 127.773
O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deposi21 de março de 1961
tado na Repartiçie de Patentes da
Alemanha, ne 14 de meio de 1960, sob .Requerente Bor g -Wagner Cornoranúmero r 31.239 V/37b.
tion — Este cios Unidos ,da, América.
Total de 2 pontos.
Titulo — Sistemas para ' condicionamento, do ar — Privilégio de in•
venção.
Teneld0 127.601
•
19 Num sistema para condiciona13 da Março de 1961
mento de ar para edifinios de várias
peees cio tino compreendido ema retirai/dele de serrentinas de permuta
Requerentes Masato Yamashlta
de calor em ccmunica e ão de ar com
São Paula
Titulo: Aperfeiçoamentos em vibris- as respectivas peens, meios para simultetr ...emente sumir 'uri liquido
dor de massagens.
aouecido e um liquido g elado para
Privilégio de invençao.
dittIS R.,
4
para flue° indivi— Aperfeiçoamentos em vibra- rimei etrevés r4sa
Tr”?StrIP S. ditos meios
dor de massagem, do tipo que com- incleiedo uma linhe de eunrenento
porta um circuito de ligação direta, de l iquido' • enneeido e rena l i n h a de
no qual são previstos um interruptor guprimento de temido 'p elado. meios
• uma 'empada pilOto, caracterizados para reuecer e reefeiar ditos liruidoe
pelo fato de ao referido circuito ser ermecide "e ge`-lo, e urre tinem coIntercalado uma derivação, com um mum pare , d e volver dito lienido
retificrdor de s'elenio, ,p6sto ou reti. eemecida e 0 11.0 l em i de eel eelo para
de all'ecirri ento e rel rodo do circuito através de urna cha- ditos meios
e' eeerfeete o reento carece
lre de dupla posição, retificador este Ii'riamente,
eriendo pelo feio ene éle compreenque transforma a corrente elétrica, de fle meion reee me/s t -e-ema diraren-a
sinusoidai em Indutiva.
de presa56 enitanciolm.ente constanTotal de 2 pentes.
te entre dite nneta da seertMento de
reuecido e dite linha de retem° rrsrm i rl e reeeen !s ere menter
/Ima
diference
de nreeeen SubetenTÊRMO 127.633
eielmente Constente entre uma linha
de sur.r s eee rd e de lifeedo piado e dita
14 de Março de 1961
e^-1 ,, •••1 e!, reeeeno.
Requerente: Metallurgical Processes
Total de IR pontos.Prio r idade: Ee tneine Unidos da
Limited • The Nations' SmeIting
América,
e*,1 21 de março de 1960,
Company Llmitad — Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamentos em/ou re- sob n e 16.207.
lativos a fornos de cuba para piroraetalurgia de zinco.
TERMO N9 127.813
Privilegio de invenção.
I.° — Una aparelhagem para ma22 de março de 1981
•
nutenção de uma vazão igual na corrente gasosa emergente de um forno Recuerento
Société D'Electrode cuba para pirometalurgia de zinco
D'Electro-letetelurele e dez
tendo dois oondeneadorm caracterizada Acieries Etectrienes D'Ugine — Franpelo fato da. mulas serem compara- ça.
das • qualquer diferença ser usada paTitulo — Processo e dispositivo
ru reduzir a maior, enquanto 4 Ma n para serreeem de produtos metalúra pressão no centleneeeter que-tida gico+ obei dee ror fund i eeo continua
tem e menor preedo nom valor pre- — Privilégio de invençáo.
19 Processo e dispositivo para a
determinado.
serragem de produtos metalergicos
Teta/ de 8 pontoe.
Prioridade: Inglaterra, em 17 de obtidos per fundiçilo continua, carneteritatto por um proceeen de serramarço do 1960, sob o reei 9527.
vem aufornUica, de Produtos metalórgicos obtidos por fundlefee continua horizontal, caracterizado neto
TERMO N9 127.727
fato de que te: imabiira o .produto
fundido numa pesinee corresponden17 de março de 1961
te àquela na qual se deseya efuer a
Requerente — General Preoision. serragem, que se desloca o 'Tina.ote Ind. — Estados Unidos da América. o seu reservatório de alimentação rrTítulo — Aperfeiçoamentos em ou mentido opósto la nnele em que se eferelativos a sistemas de sinalização — tua a fundir:Ao, eme se reternt. PO
Privilégio de Invenção'
Movimento no sentido da : fundição
— Aparelho de sinalizaçãq elé- O produto fundido e que se traz de
trica. caracterisado pelo fato 'que se volta o lingote e o seu rcrervatério
compõe de um interrogador, de um de alimentaeru) às suas posições inireceptor e de um dispositivo de res- ciais, a diferença entre as velocida.
n•n••n••n••n•

..rymt nis

des absolutas . do produto e do ling°,
te permanecendo constante e igual
e veroeidade da fundi-ão.
A requerente reivincl:ca, de acôrdo
com a Convenção Internacioral e o
arti go 21 do Decreto-Lei n9 '1.903 de
27 de ngôsto de 1045, a p rioridade do
correspondente pedido deeositedo na
Repartieão de Patentes na Franen
em 26 de abril de 19C0 sob n9 825.297.
'Total de 2 pontos.
.
TERMO N9 127.908
.27 de Março de 4961
Requerente — General Electric
Company — Estados Unidos da Am6rios.
Título — Aeerfelcoamento em mee
quines eletrodinemicas — Privilégio
de Invenção.
19 ITrn mat eriel laminado útil nara
,einelifiedes eletrices cemorcendendo
fibras de vidro e fibras de erreento
1ninrCM , f1^S com um m e t e ria! resinem, ca. raater i r ed o relo fato de que
e a rne el e s de t em do de vi dro stu)
ternedle -"ora c e needas
rei ecolcieeeti e de fibras
cra i ento e inuareanned e s com uma
resina novoinc aroxrada e um ag •ente de cr.a 'ara a mesma. •
Tet e ! e- 5 neeene.
adas 'Tinidas de
Amérial. gen e l. de março de '195e
sob O n9 19.047.

_
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tantas", matrizes usas founnclas por
s, uma fira e a outra móvel frente a. primeira, em e3p.xt:o
'para o rolamento de baa de nara•
fuso, picas essas dotadas de olura•
lidada de saliências para a fo-me-eo
de re.ece, normal, cerecterizado nelo
feto d.e que as sal 4 én n'as rnarcton-tdas seo, atravew. eles, cm rer'-"eo
"7'..érimadimente eerpendiculer, "ar
finas plrcs s cifro-4-s% rars'elsr. e n te
e incruntades n e s f e r es confeenteetes
dee metretes, a rean-na diss-Ane'n
tuna das extrerree e des de cada placa,
lotai de 2 pontos.
TERMO N9 127.954

27 de março de 1951
.
,
•Requerente — Paillard S.A.
Seira.
Titulo — Máquina de escrever contendo uma fita beetogrefica.— Priveléria de inveneão,
teeeutne de escrever comereendene
de uma fita bec t eer e fica, elrecterte
seda :ror Tomer um eieeoeitivo sustee ttnio pela erre e -ea da retier'ne a
ac i onado por yen ro .cenirno 'ele teclado da mequina para proeceer 'o
arançamento nre eTeasivo da fita
hectem• tifice, sendo o sentido do
avare e raanto' i n ,:a-so ao • san tido do
c e rro da met.:eine...
A rermerente reivindica de ecôrdo
com a -Coneen-eo Internacional e o
Art. 21 do Decrete-e-ci 7.Ve?, de
17 de r ete ns ee, le e e, a reloritierle
' TERMO NO 127.5151
rerres
nonde n te nre ele d e reeit e do na
Depositado em 27 de marco de 1981 nenertieitovi
ePetentes da elnitee
Renne rente. — Eng. Umberto Meei 13 de abril de 1e7 1,-sob n. 4.203.
—
Pane):
.
eenee —
rrfuso auto-cortente".
/91 "Peee feee auto-cortente", doTERMO N9 127.971
tado de beete cem reeen retese cerncter!ssdn nein fsto e. ou" a rtsea
28 de marro de 1931
re

a^ressn ts. a l,•^Y,e.ssrla ror ennals

dis-m- 4. es se'rundo.

Requerente — Ter i reed eircreft

c:e "era r e,,ob• - ei n e ou" s ere- Coreeretioe — Fm-, tios Unidos da
vee e em ele p enteie /oneitedieet t6da A ,f14.1f
rosvreda: -

Total de 2 pontos.

=11$10 N9 127.952
D enneitedo 'em 27- de mamo de 1951
' Peittee ente_e- Eng. Umberto Rieci
— e Paulo.
Titu l o
"Proceseo e dispositivo
peeee com
!mena reermereene
roscas esoanedaa".
1 9 ) "Pmce ,m e disnositive para a
reetteereeee de neees com rôeces esne reel e n", cere eterie e e n reee fe t o , e.
'et-meio:ir no eneee e mente via, reeee
primitive, ner machoa. I T RIMis, sendo
q ue contra fel rena é a.niicedo d i enee i t i eo ce e ntiteido de etral mese-i
e nte -Re ele ee -et e , eeeirel-nce,rsit
meee cei e erreeer t e eect eg e neen-enersal preferivelmente tesaneeder, de tel
forma que os verteres externos se
shIstern reeers . ?levemen t e ebe-ta,
enfrente ger. os interrea A nreetern
e. recepçeo de pereftr e e normal, sendo mie a esnirel nrimitivemente
erreeenta diere e tro reelor que a roses aberta, ren e e introfleee e e, ne. eberUrra nor diepeeitive que nercielmente emeiete seu d i emetro, até a colocaelle da • eseiral.
Total de 2 pontos.
e

Titule — Convereeres de refugo*
— Priviteelo de invenee.o.
1? Um conversor de reitero de orerecito cont ínua, cerec teeleedo ree
comereender acembin e eeo e . ursa
reatem .contende ,'ma c l‘',/1.1,krit de combusto: teu mletrasdoe na cereare de
eembuseão: um mem:fere tnbo estenri etel o-re har ieenteereente da c ., 47n e
,tendo uma, ponta el s ra.^cia: era funil
ee entre" de refueo cemereseedee
a com re rente. elere e le; um condutor belicre A el no tule; •r,eaa,-cila
tubo na ca í.-a, se') q .r?-^1.,•+.?-nte
• rrirn eim t“ho: uro n. e rinn" le" p"sairia entre o triretelro e
sarem
o seamndo tu‘ .!os, na ereeer,ileele dos
mesmos e oposta ao funil; um cc.
-'u'-'ia c onduto .' belteanial onerando
-es direeee eneeta h da rei:reine condutor heeicoleal de seenr_de ten.;
um terceiro tubo sob o ret.:de/911er.
to ao .'rere • edo tubo: n'"a sarrda
rae!e-ern de salda entro o sceundo
tubo e o terceiro, mi extremidade de!'
mesmos, (meta b. primeirc ria:serene
da sede: um terc e ire ce r-d-t07 hel i
b o, onerando «na
-coldentmu
rosi e So op osta ti fui () sea'undo condutor helicoidal, tendo, &ase terceiro
tubo uma ponta eme se est 'onde rara
!era da caixa, na sua extremidade
°poeta ao funil; meio de reefriereen-.
ee h verte en extremidade aterrada
do terceiro tubo: meio de eropulrão
nara acionar todos os condutores hee
l i col date: uma saída na eetremidade
en t erceiro tebe p e r. deeC eri ellee Tese
O deie cerbonáceo, e meie de saída
eemenienrine-se com o primeira tubo

TERMO Ne_ 127.953
Depositado em 2'1 de março de 1961
Temmerente — Eng. Umberto Ricci
— ceeis Paulo.
Titulo — *Processo en matrizes
anlicadas na obtencão de parafusos • etstendend.o-se rata fora da tékro OR.
auto-rortantes" -- Privilégio de in- r o Nft; Pfl art aeln rant 'a descerra de
g4s combustível na •unidade de arvem cts.o.
J9) "Processo e matrizes aplicadas M n reriPgeTtl.
na obtenção de parafusos auto-cor- Total de 9 pontos.,
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TERMO 119 1r7.971
28 de março de 1981
Requerente — Elektrokenisk A.S.
Noruega.
nulo — Processo para produzir
ferro • ligas ferrosas — Privilégio de
Invenção.
19 — Processo para a redução do
estado sólido de minérios de óxidos,
no qual tôda a carga ou :lamente o
componente de minério é aquecido e
reduzido previamente num fôrno separado numa corrente de gases quentes contendo CO, caracterizado Pelo
'fato de que os gases são produzidos,
queimando combustível gasoso, liquido o usado, de modo que o conteúdo de calor nos gases cobrirá as exigências calóricas para aquecer a carga e para a redução parcial do minério.
Total de 6 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei. n9 7.903 de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido de positado na
Repartição de Patentes da Norueg.'
em 3 de maio de 1960, sob número
135.822.
TERMO N9 127.978
28 de março de 1961
Requerente — Petroleum Research
Md Development Corporation — Venezuela.
Titulo — Processo e aparelho para
testar formações atravessadas por
um furo -de sondagem revestido e
complementar o mesmo — Privilégio
de Invenção.
1 9 "Processo e aparelho para testar
formações atravessadas por um furo
de sondagem revestido e completar o
mesmo", caracterizado por compreender os estágios de: isolamento, de
uma sedo do furo revestido do poeo,
do seu fluido de furo; abertura do
revestimento, entre dita tacão isolada e as formações geoló gicas adiacentos, ficando as mesmas em comunicado indica, de modo que
qualsgber fluidos nus formeeões
lógicos adjacentes mesa Puir para
tal sedo isolada: coleta de uma pequena amostra do fluido da dite seção isolada:- posterior introdueeo de
cimento não-assentado através da
abertura na sede to:arria pare tamponamento das fo-miosees e do revestimento, core relaelso e sedo talada e, finalmente. reintegrado do
flu ido do furo na see:5,o isolada.
Total de 11 pontos.
~MO 119 ,128.2/3
De 7.M de abril _de 1981
Requerente — Mário Ferreira Mansur Guerios — São Paulo.
Titulo — Nevo dispositivo Automático para abertura de Portes de garagem — Privilégio -de Invenção.
I) "Nervo dispositivo automático pa, ia abertura de Portões de Garagem",
caraeterizado por ser o portão (1) dotado de uma fechadura (5) elétrica,
que aciona a lingueta (4), ligada, por
meio de fios elétricos embutidos. a
tuna caixa , (9) , aberta superiormente,
feita na calçada, defronte ao portão
(1), caixa (9) esta dotada de uma
(e), caixa (9) está dotada de uma
tampa (10), cuja superfície superior
tangencia o auperficie da calçada, sen.
do que a tampa (10) é meteel verticalmente em guiai (II), guias estas que
são envolvidas por molas (12) helicoidais de pressão, e possuindo, a
tampa (10) da caixa (9), centralmente, em sua face inferior, uma mola
(13), vertical, em cuja extremidade
•
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MA filio UM contacto (14), situada s
MIRIM N° 129.063 palealmo a outro cantacto (18) fira aP
fundo da caixa, catando os referidos
De 9 de maio de 1963
contactes ligados em série no circuito
que aciona a fechadura (5) elétrica - Requerimento — Ume° de Paca
do portão.
—Estado da Guanabara.
Titulo — Nova composição atendo•Total de 4 pontos.
= Fertilizante para vegetais — Privilégio de Invenção.
1 9 — Nova composição atiradoraTERMO Ne 128.388
fortilisante para vegetais, caracterizada por coanxeender um composto de
De 14 de abril de 1961
bono, fracamente dissocica.do, em Cozi.
com um catalizador de cobalto
Requerente — Artur Fiseher — junto
que contem cobalto sob as duas for•
Alemanha.
mas de valências II e III (cobalto e
Titulo -- Dispositivo para vedar cobálteco) em equilibrio qutinico.
parafusos de fixação — Privilégio de Total de 6 pontos.
Invenção.
1e Dispositivo para vedar parafusos
' TERMO 119 129.682
de fixação, especialmente para fixa.
ção motejada de Chapas onduladas de
oiniutto-amianto, caracterizado pur. Patente de Invenção.
um capuz vedante formado per duas Titulo — Nova Máquina Colhedora
partes (3 9 molejamento coordenadas de Arroz, Trigo e outros.
em justaposição.
Requerente — Cia. Penha de Máquinas Agri colas Copeanag.
Total de 7 pontoe.
Prioridade — Alem:legue em 21 de
1 9 ) Nova Máquina Colhedora do
junho de 1900, sob o. n9 F 31.471 V-7,0 Arroz, Trigo e Outros" oaraoteriertua
essencialraen:e pelo fato do conjunto
batedor e separador de cereal da máquina dispor-ze logo atraz 'do cesto
TERMO 119 128.706
poetado: cia ceifadeira, priealeutmente e na mesma lintel longitudinal desDe de
de 1981
te, batedor esse, constituído de carcaça
afunline,da inferiormente e em
Patente de Modelo de Utilidade de tubular
cuja parte superior, •a de maior die"Um Nereo Modelo de Furador de metro,
montada concentricamen.
Ovos" — Franz Skaliks — Capital te urnatem
peneira cilindrica portadora
do Estado de São Paulo. em suas paredes internas de ,uma série
I' .— Um n8vo modelo de furador de chapas em forma de !lenges oblide ovos, caracterizado por uma peça quas eih relação a própria peneira,
tubular, cujo , vasamento central se relacionadas ou conjugadas entre si,
apresenta troncônico, tendo -uni tre- ene forma ou dleposição helicoidal de
cho inferior alargado de modo a for- modo a atuarem como costelas de re.
mar uma boca inferior, peça esta que tenção dos g:aos, Prevendo-se ainda
recebe axialmente uma haste, tam- entre as próprias fianges. uma série
bém troncônico, que faz pequenos mo- .de barres ou hastes -que guardam
vimentos longitudinais no dito VP.3St - engulo agudo em releçáo ao eixo hipomento, apresentando em sua extre- tético da peneira; pelo fato ainda desmidade superior, que se projeta para ta peneira alojar concentricamente o
fera do vasamento, um desenvolvimen- rctor e breador que compreende duas
to em forma de cabeça( sendo que secções distintas uma anterior, 5, parte
dita haste móvel, tem em sue, extre- batedora propriamente dita, e outra
midade inferior, um aprojeçao central posterior, a de Beide ao refugo, a pri.
ponteaguda em forma de agulha; de oleira peovida de três peolongamentos
modo que, assentada a peça tubular radiais equidistantes e -a segunda de
sôbre o ovo, e empurrada a haste para tua corpo cenica, ambas portadoras
baixo, seja a casca do ovo, picada pela em quase todo -o ,seu comp.imento de
agulha.
palhetas de chapa em disposição helicoidal ou de rosca; pelo fato' ainda
de nas extremidades livres dos proTERMO 119 128.718
longamentos radiais terem incorporadas barras que exercem a função de
De 26 de abril de 1961
batedores, barras essas, que se projetam entre cada aspira de helicoldes;
Requerimento
Molins Machine pelo fato ainda de nas extremidades
Company Limbited — Inglaterra.
livres das barras disporem-se, formando 'ângulos agudos com as mesTítulo 1-• Aperfeiçoamentos na com- mas,
pressão- de cigarros para acondiciona- terial.chapas de revolvimento da mamento — Privilégio de Invenção.
19 — una processo para comprimir
uma porção de cigarros saltos num
TERMO N 9 129.732 •
ciclo de operações que compreendem
as seguintes etapas.
De 5 de Junho de 1961
. '•
1. Compressão lateral da porção e
entretanto permitindo que a porção Uma nova disposição em Rodas de
se expanda para cima.
Profundidade para Plainas Niveladorae
e Implementos
Análogos. .
2. Limitação lateral da porçao
.
.
ra a largura obtida pela etapa 1 e admigráfica•Rádium Ltda.
Otpl;
coa/prose/10 vertical da porção.
tal. do Estado de São Paulo. — Privi3. Limitação vertical da porção légio de Invenção. • .
,•
para a espessura ooneeguida pela ' l e 'Uma nova ' disposição iiee rodas
etapa 2.
• deS)roluiglidade para plainas niveladoras
4: Alívio das pressões lateral e ver- e implementos análogos, caracterizada
tical na porção permitindo a esta que pelo lato da roda de profundidade de
expanda, •
apresentar presa em um fu/cro vertical
5. Sustentação pelo menos 'da liber. disposto na parte posterior do próprio
dade conseguida pela . expansão na suporte girãvel da lâmina de corte ou
etapa 4 durante o resto do ciclo.
outra ferramenta qiialquer,. de modo a
acompanhar os movimentos de . regulaTotal de 14 pontos.
gem da lâmina ou outra ferramenta, posPrioridade — Inglaterra, em 26 de tando-se sempre em sua parte posteabril de 1930, sob no.,
rior.- Toml de 2 pontos.

d

95 5

MAIO. N• 139,843
De

F

)e Junho de 1961

Requerente — Parkaerke Hoechst NU
tiengesellschaft vorm. fehiater.
Luclue eSe Britain; frankfure/Main4
Hoechst, Alemanha.
Ponto carecteristica: (Processo para

a obtenção de sulfontl-uréiss (Privilégio:1
de Invenção).
Processo para a ebbençalio de sulfonile
ureia% da fórmula
R SOB — NB

— NH

R SO, WH,
eventualmente na forma de seus sais ale
calinos, com isocimmtos da fórmula
NCO
ou com halogenetoy de ácidos carbeiee
nicos, que podem ser obtidos por adição

halogeneios de hidrogénio, tendo a
fórmula onde R e R 1 têm o significado

de

e cede os compostos formados são rem.
tualmente transformados pelo tratamento

com bases ino-gárlicas ou orgánicas, nos
sais correspondentes,
Finalment e depositante reivindica/
de acórdo com a Convenção Internpcioo,
nal e de conformidade com o aritgo 21
do Código da P:oprirdade Industrial,

a prioridade dos correspondentes fedi.

dos, depositados na Repetição de Pe..
tentes da Alemanha, em 8 de ag8sto de
1955, 3 de setembro de 1955, 14 de ouee
tubro de 1955, 15 de outubro de 1956,

19 de outubro de 1955 e 7 de Janeiro
de 1956, sob os n 9s F -18.136.1Vb/12
E 18.339 IVb/12 e, F 18.648 IVb/i2e
e. p 18.659 IVb/12 e, F 18.686 IVb/12
e P 19.253 IVb/12 e, respectivamente,

assim como a prioridade do Urino Mi.
mero 88.416 de 7 de agõeto de 1956,
do qual o presetne pedido é um desdoe
bramen.J. Total. de 1 ponto.

TP...RIVI
. O N' 129.944
12 de junbo de 1961 Requerente ..- Root-Lowell Manufacs
turing Co. — Estados Unidos da América:
Titulo: Combinação de Bomba e Dee

pas.ito de Pó. — Privilégio de Invenção.
1 9 Um disseminador de pó pesticida

operado manualmente, caracterizado por
compreender uma bomba de ar tipo pistão e cilindro, tendo um depósito de pó
destacavelmente preso a ela, permitindo,

assim, que o depósito seja destacado e
sereenchtdo com uma quanedade medida

de pó pesticida e provido de um tubo
de descaiga interiormente montada
aberto para fora, o qual faz Parte do
depósito, sendo derivado do seu centro,
possuindo o depósito uni bocal toscado
para inserção numa tampa interiormente
roscada, montada na extremidade do

corpo da bomba e provido de meio para
descarga de ar sob pressão dentro do
depósito.
Total de 7 pontos.

Prioridade: Estados 'Unidos da Amã.
rica, em 15 de Junho de 1960. sob I*
mero 36.438.
"IISFUM

132.492

12 de Outuooa de 1961

Requerente: Tecalemit Lindted —
glaterra: •
Titulo: perfeiçoamentos no Revestis

mento de Tiras Metálicas. •Privilégle

de Invenção.
1* Une processo para a aplicação dg
um material termoplástico" ou fundivd
em metal para formar um revestimentel
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•
•
sabre o mesmo, cujo "Processo se caracTERMO S 9 100.377
teriza por compreender e forma-se o ma• ,
terial em uma suspensão finamente-diDe 11 de fevereiro de 1958
vidida num gás, aquecendo-se o mtal(
soprando-se a suspensão sabre a superThe National Cash Register Corafície do metal de modo que o' material
de revest t mento seja amolecido ou fun- Parl Y. •
Estadós Unidos da 'América.
dida e adira ao metal.. e deixando-se o
material e o revestimento resfriarem-se.
Titulo: Uni comutador elétrico. PriTotal de 22 pontos.
vilégio de Invenção.
Prioridade: Inglaterra, em 12 de se1° Um comutador elétrico caractetembro de 1960, sob _n9 31.382 e 30 de
rizado por uma série de elementos eleagasto de 1961.
tro-luminescenaes operáveis . individualmente aos quais podem 'ser aplicados seletivamente sinais de entrada; ficando diTERMO N 9 135.590.
tos elementos eletro-luminescentes nor.malmente em estado apagado ou aceso
10 de janeiro . de 1962
porém mudando para o outro estado
Requerente -- Ancora Companhia de quando Um sinal de entrada lhe é apliIndústria e Comércio
São Paulo. cado; por uma série correspondente de
Titulo: Nevo modélo de Bota-Galo- impedâncias ligadas cada qual a um elemento diferente da referida série de eledia para senhoras,
Modelo Industrial .L Cliché já publi- mentos eletroluminescentes; por. uma
fonte de corrente alternativa para aplicado em 14-8-63.
1') NU° modelo de bota-galocha para car um potencial a caad combinação de
senhoras», caracterizado por sua forma uni elemento eletroluminescetne com a
semelhante a sapato sem salto, com sua impedâncla correspondente; um disboca de entrada ampla' e dobrável, fi- positivo de sinal de entrada ligado à
xando-se a dol...a mediante correia, abo- junção de cada elemento eletroluminestoável de um lado ou do outro. Total' cente com a sua irnpedáncia a fim de
aplicar ao primeiro sinal de mudança de
de 3 pontos.
citado; por uma série correspondente de
celulas fato-condutoras aclopadas cada
qual óticamente a uni dos referidos eleTERMO N° 136.886
mentos 'eletrolurninescentes e por um circuit de saída ligando ãs-celulas em com2 de Março 'de 1962
binação paralela e passando por uma
fonte de p otencial; incluindo dito crOr i ginal Modelo de Vergalha°.
iMneração Geai do Brasil Ltda., es- cuito de saída uma iMpedância de eu:
ga ligada em série 'com a combinação
tabelecida na cidade de São Paulo.
de celulas em paralelo e mudando cada
Modelo Industrial. •
cela J. de um estado de alta resistência
Pontos Caracteristicos
interna para um de baixa resistência in1, Original modelo de vergalhão, terna ao ser iluminadopelo seu elecaracterizado por uma corpo cilíndrico, menu eletroluminescentes por um cirdotado de quatro aletas longitudinais. cuito de saída ligando as celulas em
tinidas a intervalos por meio de trechos combinação paralela e passando por uma
de aletas, defasads entre si, sendo os fonte de potencial; incluindo dito cirlosangos assim formados, dotados de cuito de saída uma impedáncia de carga
giletes diagonais, levemente recurvadas. ligada em 'série com a 'combinação de
celulas em paralelo e mudando cada ceUm tátal de 2 pontos.
Rio, 9-7-1964. — Assinei e encerrei lula de um estado de alta resistência
162 laudas do expediente. — Nilton AI- Interna para um de baixa resistência invim Xavier, Diretor do S. Documenta- terna ao ser iluminado pelo seu elemento
de eletroluminescente correspondente. ação.
Prioridade: EE.UU. da América, em
7-3-1957, xa: 644.676. — Seguem-se os
pontos de na. 2 a 8.
TERMO N° 88.831
De 27 de agõsto de 1956
(São
Vidros C,orning Brasil S.A.
Paulo).
Titulo: Processo para tratar uma empola. (Priv. Inv.).
1' Processo de tratar uma empola
para ser cortada ao longo de unia linha imaginária transversal ao seu comprimento, caracterizado 'pelo fato de
aquecer a empola até um estado deformável em uma região que se estende
sabre a dita linha imaginária, formar
uma reentrância na empala em uma
região que se estende sobre a dita linha imaginária co ma reentrância máxima ao longo da dita linha, e igualar
a resistência à rotura da empola ao
longo da dita linha até um valor desejado pela formação de uma rede de
fendas de profundidade pré-determinada
sabre o exterior da empola, em tarro da
região central de sua porção reentrante
estendendo-se saibre a dita linha por toda
a su4 circunferência de aceirdo com a
resistência à rotura média desejada pelo
bornba-deio da mesma coa- partículas
abrasivas de caliore de actirdo com a
resistancia à rotura desejada, — Prioo
EE.UU. da América, em 29-9
l o '":". n° 537.453. — Seguem-se os
•
ponla , ° de na. 2 a 4.

TERMO N° 119.016
de 2 de mato de 1960

TERMO N° 119.434
de ' 13 de Maio de 1960
Requerente: - Rousse] Udaf, sociedade
anônima francesa.
Pontas característicos de: (Processo
de Preparação de Compostna 'com Atividade Antilipêmi a. (Privilégio de
invenção),.
• 1° Processo de preparação de. compostos com atividade antillpémica, caracterizado pelo fato de se fazer reagir
um isocianato - • '-ettuido Abre heparemia, de maneira a transfoemar a heparamina em uréia substituída e se obter um composto de fórmula geral:
R-NH-00-/Z1-1-R'
na qual R-NH designa o eacaideamento
de ácido glicurõnico-glicosamina da heparamina o R' um radical aleoila,
ou aralcolla.
Finalmente, a depositante reivindica,
de .acardo ma a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Cód.aa da Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente ac "da, depositado na Repartição de Patentes da
França. em 16 de maio de 1959, soo o
número 794.851. •-• Um total de 9
pontos.
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sitivo consiste em uma armação verti.
cal com %III canal-guia para o arame,
o qual é construido de sorte que o
arame possa ser sacado da calha ent
direção para dentro e ao redor da embalagem., caracterizado pelo lato de
estarem presentes na, armação, .próxirnqs de um rasgo aberto na direção do
interior, membros de- guia horizontalmente corrediços, sendo a calha-guia
provida na forma de um sulco, aherto
na direção de um lado, e sendo os
membros de guia forçados, por unia
mola sendo próprios os ditos membros com o .lado aberto do sulco contra Alma superficie fixa da armação,
para serem deslocados por membros
elétricos, pneumáticos ou hidráulicos,
contra a tensão da mola, e de tal maneira, que o arame possa ser sacado
através do rasgo. em direção para dm-tro e ao redor da embalagem.
' Finalmente, a depositante 'dl/indica
de aoardo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a 'prioridade do correspondeate
pedido depositado na Repartição de
Patentes da Holanda em 9 de setembro
de 1959 sob (3 na 243.157.*
Uni ponto.
'TERMO Na 124.666

TÉRM O N 9 123.663
De 21 de outubro de 1960
João Soares, brasileiro.
Pontos característicos de: "Natio
modelo de cartaz exibidor de mercadoria". o- (Patente modelo de utilidade).
19 — Nõvo modelo de cartaz estbidor de mercadoria, constituido de
dois -elementos recortados e, iniciaknente, planos, um sob a forma de base
e outra constituindo um anteparo, substancialmente, vertical, caracterizado pelo fato de que a referida parte de i ase
tem uma forma, substancialmente, em
II com uma zona central inferior retangular a que se seguem duas outras,
também," retangulares de menor largura, tendo a central duas abas iaterale rebativeis e um segmento semicircular recortado à altura da tona de
dobradura em relação ao pl ./aleiro retângulo central; e pelo fato de que,
dos lados da referida zona central retangular -inferior se acham previstos
elementos rebativeis de forma, substancialmente, trapezoidal que. apresentam, nas suas zonas fronteiras superiores livres, abas rebativeis cujas Bubas
de dobradura se prolongam para 1.aixo,
sob a forma de cortes delimitadores
de duas lingüetas centrais fronteiras.
— Um total de 3 pontos.

- Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft. — (Alemanha).
Pontos caracterlaticos de: tProcesao
para a obtenção de éteres fosfóricos».
.(privilégio de invenção).
1 9 Processo para a obtenção cia ésteres fosfóricos, caracterizado pelo fato
de se reagir 5-oxi-piazo-tiol com cloretos de ácidos 0,0-dl-alquil-fosfóricos, nsTERMO N° 122.434
pectivamente, tio-fosfónicos, com cloretos de á - . 0-alquil-fosfemicoa, respecDe 5 de setembro de 1958
tivamente, —tiono-foafónicos, com cloretos de ácidos fosfinicoa, respectiva- Requerente — N. V. Metaverpa,
mente, tiono-fosfínicos ou com os cor- firma industrial e, comercial holanderespondentes cloreto§ de amido.' fosfórisa, estabelecida em Maartensclijk,.Hocas, respectivamente fosfõnicas.
lande.
•
Finalmente, a depositate reivindica, de
acõrdo com a Convenção Internacional Pontos característicos. de: "Disposie de conformidade com o artigo 21 do tivo para guiar um arame em Orno de
Código da Propriedade Industral, a P rio uma embalagem, em máquina de em-ridaeocspntdi,eo- balar ou empacotar". — rti.1.1égio de
sitado na Repartição de Patentes da Invenção.
Alemanha, em 2 de maio de 1959, sob Disposiiivo para guiar um arame em
o número F 28.361 IVb-12 p. Una too ! tdrno de unta embalagem. em máquala
;de embalar ou empacotar, cuia . dispopontos'
tal de
•

De 2 de dezembro de 1960
Requt „ente — Oba, Soa i ét:.• Anonyme, Basiléia, Sulça.
Pontos característicos de: "Processo
para a fabricação de pentóxido de
nióbio ou pentóxido de tantálio (Privilégio de invenção).
1° — Procesao para a fabricação de
pentóxido de rilõbio ou tantállo puro,
caracterizado pela fato de se tratam
o pentacloreto do metal sólido, finalmente dividido, puro, com vapor de
água, até se acabar o desprendimento
de cloreto de hidrogênio.
Finalmente, o, depositante reivindica,
de acÓrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes
pedidos, depositados na Repartição de
Patentes da Sulça. em 4 de dezembro
de 1959 e 26 de outubro de 1960, sob
os números 81.443 e 11.987-60. res.
pectivamente.
(Um total de 15 pontos).
TERMO

N9

125.096

De 19 de dezembro de 1960
Requerente — Union ,Carbide Corporation.
Local — Estados Unidos da América.
Titulo — Composições epósido.
1* — Unia composição curável, caracterizada px compreender um..cilatu» estanoso, ou alcóxido estanoso, uns
composto epoid que consiste de um
éter epozi-alcollo terminal, um p011éter. ou um hidrocar.
boneto epoxi-vidnal isento de outra
insaturaçao que não • insaturação aromatica e, se se quizer, um endurecedor
orgânico. Prioridade: Estados Unidos
da América, em 24 de dezembro de
Seguem-se
1959 sob n. 861.765.
os pontos de 2 a 31.
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arranjar um conetor de urna tira de conetores na bigorna, para corrugação
pela matriz. Prioridade: Estados UniDe 26 de dezembro de 1960
dos da América, em 27, de janeiro de
Requerente — Houilleres du Bassin 1960, sob n° 5.044..
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
da Norte et du Pas-de-Galais. Local — França.
Título — Processo de tratamento de
TERMO In19 126.341
uma solução aquosa concentrada de
formaldeido e de uma solução de for• De 3 de fevereiro de 1961
tnaldeido de concentração controlada.
. 19 — Processo de tratamento • de
Requerente: eCidani» Cia. de Instruuma solução aquosa concentrada de mentos e Aparelhos Mecânicos, pessõa
formaldeido, para obtenção, simultânea, jurícd.....: brasileira, estabelecida em Bonde uni polímero sólido de formaldeido sucesso, nesta cidade.
Pontos característicos: Aparêlho para
e uma solução aquosa de concentração
controlada, caracterizada 'por regular restaurar !duas externas danificadas.
1° Aparêlho para ' restaurar rôscas
o pH da solução concentrada num valor entre' fórmula (CH20)n, no qual externas danificadas, . caracterizada por
ir tem um valor superior rd 7,-na pro- compreender radar ou caixa, dentro
porção de 20a 75% em pêsod de for- do qual se ach.d a!ojadas a maioria
maldeido • presente na, solução; deixar das peças éjs t ' rutd a s à realizar- a res1 reação de polimerização se realizar tauração ou avivamento dos filètes da
rôsca, compic .ndo ditas peças dois
mima temperatura de 20 a 40 araus mordentes atuando no sentido de -aproC; e separar o polímero Sólido forma- ximação ou 'afastamento um' do outro,
- do, da solução aquosa resultante de nediante do is punhos com 'rósea, dita
Poncentração de formaldeido entre 29 aproximação e dito afastamento' tendo
37%, em peso. — Prioridade: Fran- por fim -permitir a Introdução no mesmo
ça, em 28 de dezembro de 1959, sob aparêlho, através de orifício 'adequado,
• PV 814.232. — 'Segue-se o pon- da- peça em cuja • rõ.sca externa se deto 2. •
seja restaurar ou avivar os despectivos
filetes.
•
Seguem-se mr'- 4 pontos cadacteríaTERMO N° 126.041
ticos .
•

.
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TERMO N0 125.118

de deteção com a ferramenta de edite,
o dito amplificador sendo colocado próximo ambos ti bobina de indutânda e
o dito 'circuito oscilatório sendo efetivo
para mudar uma ddracteristica_de sua
operação de acôrdo com se uma porção
de ferramenta de corte está ou não em
relação de_ detenção com a bobina de
indutancia, e arranjos de contrôle para
produzir 'uma indicação de saída respondendo à mudatiça de característica
do circuito 'oscilatório. — Prioridade:
Estados Unidos da América, em 7:de
março de 1960, sob n° 13.353.
Seguem-se. os Pontos de 2 a 22.
TERMO , N° 127.398
De 7 de março de 1961

Janeiro de 1965
acomodada entre r * um condutor- eldli
trico em uma das virolas estendendo.
se para for da manga isolante. PriOd
ridade: Estados Unidos da América,
em 9 de março de 1960, sob 119 13.'802
e em 7 de junho de 1960, sob' número 34.483.
Seguem - se os pontos de 2 a:9.,
TEr..M0

N9

28.186

De 23 de março de 1961'
Requerente: Tile National- Cash Re,
gister Company — Estados Unidos do
América.
Título: Arranjo controlador de .impressão para máquinas de contabilidade.
1° U'a máquina de contabilidade
adaptada para imprimir dados em áreat
escolhidas de um membro de registro, a
dita máquina tenod arranjos de contróle de impressão para controlar um pakt)
melro e um segundo arranjos de irapressto capazes de imprimir primeira
e segunda áreas do membro de registro,
caracterizada pelo fato de que o ,arran-.
jo de contrôle é automâticamente posi»
cionável para escolher um dos arranjos
de impressão, em resposta à informa.
ção registrada no membro do registro
que -determina qual das ditas áreas do
membro de registro deve ser impresso. '
Prioridade: Estados Unidos da América, em 4 de abril de 1960, sob ,número 19.915.
Seguaddse os pontos ' 2 a 10.

The National Cash Registar Company — Estados Unidos da América.
Titulo: AparelhO de manejo de meios
de registro.
1° Um aparelho de manejo de meios
de registro para controlar o movimento
do meio de registro, caracterizado por
compreender- um dispositivo acionante
continuamente operativo normalmente
em contacto 'com um lado do melo de
registro, um Segundo dispositivo acionante continuamente operativo, incluindo o dispositivo acionante primeiramente mencionado um dispositivo de contrõle capaz de mover o segundo dispositivo _acionante , na dire4ão do primeiro dispositivo acionante para apertar
De 23
janeiro de. 1,961
o meio de registro entre os dois dispoT" RMO N° 126.991
sitivos- acionantes e para comunicar por
The National C-sh Registar Compaatrito ao meio - de registro a fõrça actony. — Estádos Unidos da Amdrica.
De 23 'de fevereiro de 1961
Título: -Sistema de mostra de 'dados.
nante combird Ia dos dois dispositivos
TERMO N° 127.945
Urna tela de Mostra 'colorida respon- The "2ross Company' — Estados Uni- acionantes. — Prioridade: EE .UU. da
América; em -14 de março de 1960, sob
dente à luz caracterizada por chias ca- dos da :América.
De 27 de março de 191
madas visíveis arranjadas uma atrás da Titulo: - Mecanismo de contrôle para o é 14.888. — Seguem-se os pontos
de n's 2 ' a 13. •
outra, cada camada tendo fisicamente máquina .; ferramentas' e semelhantes.
Requerente — Reynolds Metais Co.
associada à mesma uma solução de pelo
P'd'a máquina tendo um cabeçote
— Local — Estados Unidos da Amémenos um material corante que, quando de máqu:na cobperando 'com um memrica.
TERMO N°. 127.393
exposto à luz (escrita» . predominante bro adaptado , pára levar, ou um elemenFabricação de metal e
Titulo
em componentes de comprimentos de to de máquina ferramenta, ou um eleproduto.
- De , 7 de março de 1961
onda de azul até ultravioleta, muda de mento de trabalho, a dita máquina ten19 — O processo pa • a produzir um
uma forma normal para uma forma dis- do um 'suporte -para suportar o elemento
tintamente e visivelmente colorida que não carregado pelo membro e com um Requerente: The National Cash Re- produto de' metal alum• noso, caractepersiste durante a aplicação da luz ees- dos elementos móvel em relação ao -ou- gistar Company — Estados Unidos da rizado pelo estágio de compactor, continuamente, partículas fundidas de mecritd> e por algum tempo depois me- tro, caracterizado pelo fato de que, América,
Título: Armazém de dados de acesso tal aluminoso, sendo que substancialdida em frações de um segundo até para controlar continuamente a condimeses, &pendendo da solução corante ção do elemento de máquina ferramenta a esmo.
mente teglas as ditas particulas são de
•
•
usada -e da diaperatura ambiente, as é provido, em a' ssociação com o dito
P Um armazém de dados de , acesso tamanho superior à de malha 200 e
camadas sendo visíveis por transmissão cabeçote de . máquina e dito membro indiscriminado, caratcerizado 'por uma são individualmente encobertas por
e reflexo de luz vi-ivel incidente ou um arranjo transdutor tendo uma- carga pluralidade de fitas magnéticas móveis uma camada de óxido de alumínio, a
por luz fluorescente emitida das solu- precarregada no mesmo, o dito membro que formam um conjunto circular, cada uma temperatura . elevada e em estado
çóes corantes enquanto st.jeitas à luz durante uma operação de corte de má- fita sendo óvel ao longo de uma Por- de fluxo livre, para formar um produ<escrita», uma camada através da Outra quina' ferramenta sendo adaptado para ção de um trajeto circular formado em to de metal aluminoso plenamente conexceto se dodificada por qualquer colo- impor, no dito demento transdutordtmia tôrno do centro do dito cond.:alto, cujo solidada, a formação de 'bolhas. no proração de ..rdodd selecionarias das ca- pressão adicional, que é uma função do centro também tem arranjos móveis duto quando do subseqüente tratamen.
'nadas pela luz «escrita» cria um efeito empuxe exercido no dito membro, — transdutores adi tõrno do mesmo e pro- to de calor. — Seguem-se os Pontos
visual composto. Prioridade: EE .UU Prioridade: Não reivindicada.,-- Se- sicionávei selecionadamente ao longo das de 2 a 8. .
da América, em 27 de janeiro de 1960, guem-se os pontos de n°6 2 a 14.
porções do dito trajeto circular em uma
a° 5.049. — Seguem-se os pontos de
posição de cooperação com qualquer
- —
números 2 a 35.
•
uma das fitas. — Prioridade: Estados
• TERMO N° 129 690
TERMO N''127.369
Unidos da América, em ,15 de março
de • 1960, sob n° 15.147.
'
De 2 de junho 'de 1961 .
De 6 • de março de 1961
TERMO N° 126.042
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
—•
Requerente --- Ab Bil t Truck.
Requerente: The Cross Company —
De 23 de janeiro de 1961
Local Suécia.
Estados Unidos da América.
TERMO De 127.440
Requerente: Arnp Incorporated.
Titulo — Instrumento acionado por
Título: Detetor de Ferramenta.
•
Local: Estados Unidos da América.
1* Unia máquina ferramenta tendo
Titulo: Máquina de Corrugar.
De 8 de março de 1961
10 — Instrumento acionado .por tra1* Uma máquina para corrugar cone- uma ferramenta de corte para efetuar
tor tal como uma grande, cultivador
tores elétricos em .seção cruzada sôbre unia operação de corte em uma peça e Requerente: Amp Incorporated.
ou congênere tendo -instrumentos de
condutores elétricos, incluindo uma bi- compreendendo uma cabeça- suportando Estados Unidos da -América.
cultura do solo, caracterizado em que
gorna de corrugamento, caracter;dada a fasdaradnta de corte e móvel para Titulo: Conetores Elétricos.
os instrumentos são seguro a um disco
por conter uma alavanca levando uma mover- a ferramenta de corte na direção 1° Um conetor elétrico para termi- ou membro semelhante que é 'Ilvidmenmatriz de corrugação e pivotada de de e em engajamento de corte com a nar um cabo elétrico tendo uma cape te rotativo num veio de acionam'?
modo que a amtriz possa ser movida peça, caracterizada por arranjos para de fio trançado coaxial- ao nildeo do
para dentro e para fora de uma posi- detetar quando a ferramenta de corte cabo, o conetor incluindo virolas de me- to e constitui unia parte duma embreagem limitadora de binário (ter--dão de corrugação de conetor relativa estiver faltando ou seu comprimento tal concêntricas interna e externa, calb bigorna pela rotação da alavanca. fôr impróprio e incluindo um circuito racterizado porque as virolas são cir- que), 'cuja outra parte é acionada pearranja para girar a al'avanca secmen- elétrico oscilatório tendo um amplifica- cundadas por, uma manga isolante ten- lo 'veio acionador ligado á unda
tialmente para mov a matriz como aci- dor e uma bobina de indutância, a dita do arranjos para mante- o espaçamento niada de potência no _traio'? tendo o
dna . mencionada, e mecanismo atuável bobina de industância sendo disposta radial entre as mesmas de 7.1odo . que um dito disco saliências que se estendem
e Se r axialmente para engrenar cond ranhara/
I1or tal arranlo para proporcionar e adjacente ao trajeto da. e em relação comprimento de capa
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correspondentes num prato positivaalente acionado que é frouxamente forcado contra o disco. — Seguem-se olo
pontos de 2 a 4.
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TÉRMO N9 149.701

mente, próximo ao canto oposto á sal
TERMO N°151.498
liència prismática excêntrica, sendo preDe.6 de junho de 1963
visto um bocal cilíndrico vertical, com
7 de agõsto de - 1963 .•
saliência externa Lelicoidal formadora
Requerente — Montana Sociedade de rosca para apliução de tampa; ilido
Anônima, Engenharia e Comércio, Rio substancialmente como descrito e ilusRequerente: Parfuns Chriet an Dor
trado nos desenhos anexos.
França.
TERMO N9 145.677
de Janeiro, Estado" da Goaaabara.
Pontos característicos de: "Nôvo
Título . lIéno najo de etnbalagem
De 26 de dezembro de 1962
(Patente de modelo industrial).
mea frasco d perfume.
TÉRMO N9 151.365
Modelo incluso ai.•
Sociedade dos Vinhoi Borges ti Irâ°, S.A.R.L. — Portugal.
2 dc. agôsto de 1961
• 1°) Neivo modelo de ernbalaVin-Paut
Titulo — "NU° modèlo de garrafão".
Nome: Ivo Antunes dos Santos.
Patente de modelo industrial
Eriderêço: Rua Barão de Itapetininga,
88, 10° andar --- Capital.
Invento: Nôvo tipo de aparelho para
barbear.
Classificação: Modelo 'Industrial.

19 — Nôvo modelo de caixa de ees'carga, caracterizado pelo fato de apresentar, substancialmente, a forma de
uni tronco de pirâmide de secção retangular com a base menor na parte
inferior ou fundo: e pelo fato de que
a transição, do fundo plano para as
duas faces laterais menores da caixa
P — Novo modelo de garrafão: ca- se realiza por meio de superfície, subsracterizado pelo fato de apresentar um tancialmente, cilíndrica. — Um total
corpo de configuração, substancialmen- de 3 pontos.
te hexagonal tanto em o levação de
frente como em eleVação lateral; pelo
fato de 'ser sinuosa a superfície supeTERMO N9 150.586
rior do referido corpo; e pelo fato de
Modelo Industrial (NU° Modéto de
terminar o mesmo na parte superior
9 de julho de 1963
em uns gargalo em forma de coluna
cilindrica galbada e com soco e capitel cilíndricos. — Seguem-se os Recipiente para Ácidos».
Vasoflex S. A. — Produtos Plástipontos de 2a 4.
cos, estabelecida na cidade de São Paulo.
TERMO N9 147.839
Requerente — Metalúrgica Olympia
Ltda.
Local — Capital do Estado. de São
Paulo.•

frasco de perfume caracterizaao por um
corpo prismático hexagonal. com guarnições nas faces laterais e medalhão
oval em uma delas, base ligeiramente
saliente e tampa prov'cla de um feixe
central de pequenas projeções petaloldet,
tudo Como ilustrado no desenho anexo.
TÉRMO 151.5G0
11) Nôvo tipo de aparelho para barbear, semelhante a um barbeador comum,
com cabo destacável, porém caracteriza7 de agôsto de 1963
por ter a porta-lâmina a forma de
do por
um triângulo equilátera.
kequerente: S. A. Indústrias P.
Matarazzo — São Pau'o e Filial no
Tudo como descrito no memorial e Estado da Guanabara'.
ilustrado nos desenhos.
Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos. — Desenho
TERMO N9 151.499
Industrial.
7 de agôsto de 1963
; Requerente: t'artuns Christian Dior
— França.
• Titulo: Moa moriêto de tra.t.o pa,:a
'perfumes.
Moda() Industrial.

De 22 de março tie.196:s
Patente de modelo inclustnál.
Reivindicam-se como elementos constitutivos da novidade em' questão, .o
conteúdo dos seguintes poritos ceracterísticos:
FIG. 3

'NU° modelo de suporte-dobradlça para assentos sanitários", caracterizado por ser( formada por uma
Jane paralelepípedo e cantos arredondados, a qual possue blocos superiokes dotados de orifícios passantes, sendo que l ateralmente a - Uses blocos,
nas extremidades, cavidades alojam as
babeças dos parafusos passanates a
rasgos de adaptação e recobertos pelas tampas. — Total de 3 pontos.

1 9 ) Novo modelo de recipiente para
ácidos, caracterizado por compreender
um corpo prismático retilíneo, de seçãa
transversal quadrada, e tendo as 3fe3tas, tanto as laterais como as de base
Inferior, chanfradas simétrica e inclinademente, corpo êste cujas faces laterais
são lisas, cada qual sendo apenas provida, acima da metade de sua altue,
de uma reentrância semi-circular,' coo.
tituinte de pegador: e. na face superior
do dito corpo, sendo prevista uma :aliêncla também prismática retiliner excêntrica, e de pequena altura, a qual
tem dois laterais maiores e adjacentes
dispostos paralelos e reentrantes com telação aos correspondentes • daquele corpo, laterais éstes que se continuam por
dois outros, de curta extensão e também paralelos e reentrantes com relação
aos do corpo principal, éstes por sua
vez interligando-se por um último e longo lateral, orientado paralelamente à
direção da diagonal da base: e final-

• 1°) NU° modelo de frasco para
perfume caracterizado por uma co ¡figuração geral arredondada e alonpaa, de
espessura bem menor do que a targurs,
sendo o corpo do frasco provido de zonas terminais de contornos irregulares e
tampa com superfi:ies curvas envolventes, tudo como ilustrado nos desenhos
anexos.

1.° — "Novo e orig:nal desenho ornamental para tecidos" em côres coatrastantes e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando listras dispostas no sentido vertical, repetidas indefinidamente, medindo de
largura 26 e 55rnm., apresentando uma
das listras, no centro, um motivo formado por pequenos quadrados brancos do fundo da peça tendo dos lados
pequenos riscos regulares e por meio
destes são ligados os quadrados no
trent:ia de listras. Em ambos os lados
dos mesmos, também vertical, estão
bicos de ângulos retos estampados em
côr preta, chapada, sendo a listra
campletada, lateralmente, pela cor
viva-escura, chapada, que é o fundo
da listra. Outra listra, ou seja das
mais largas; tem no centro, em linha
vertical, pequenas flores de quatro pé.
talas, cada uma, estampadas na cai'
viva-escura do fundo da listra, cota
p equenos pontos preto no centro,
sendo
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estas flores estalradas sóbre motivos
brancos de reserva do fundo da peça.
bem parec:dos com os de listra laterior e; como aquela, apresenta ds mes'.
mos cibos pretos e mais ôutros de
meio-tom do preto, sendo todo éstes
motivos apenas em maiores dimensões
que os da lisca anterior. terminando
porém com„ a mesma cbr viva escura
do fundo. Separando as listras descritas, ex stim outras mais estreitas,
de 13 e 14 min., de côr v:va -clara, chapada e lisa' lirn'tadas em ambos 9s
lados por ure,, linha branca, bem fina.
Todo o .conain.o eatampálo em trêa
côres sôbre fundo branco.
Total de 2 pontos.

..TRl1/4/10 151.505
7 de agôsto de 1963
Requerente; S. A. Indústrias Reuaidos F. Matarazzo — São Paula e
Fil:al no Estado da Guanabara.
Título: Novo e Original Desenho
Ornamento' para Tecidos. — Desenho
Industrial Cliché) .

1.°) — "Novo e Original Desenho
Ornamental para Tecidos", em cóses
contrastantes e variadas. caracterizado
por compreender motivos representando
pequenos quadrados, de 14 x -14mm.
dispostos regu'armente formando listras •art'cais ou horizontais, cada listra ap-esentando apenas dois motivos
diferentes, alternados e repetidos sendo
os motivos de uma das listras verticais representando: quadrados de fundo
estampado em cbr neutra reservando
um coelho com três flores de três pétalas, cada um, estampadas em cbr
viva, chapada, e contornados casa filete pretos; . e outros quadrados, de
fundo estampado com cor viva, a
mesma das flores reservando nove pequenos círculos brancos contornados
com filetes pretos e dispostos regularmente em forma de losango. A otia-a
das listras, também vertical, à foanada
por quadrados de reserva do fundos
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TERMO 151.504
1 de agsto de 1963
Requerente: S.A. Indústria, Ikunidas F. Matarazzo — São Pau.o e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Novo e .0 iginal Desenho
Ornamental para Tecidos — Desenho
Industrial.

044;

representando estampas grandes,
que medem 75 x 55mm, e estam-

pas de 45x3mm, em estilo típico
"cachimir", colocadas irregularmente sobre o fundo em sentido
ascendente ou descendente, senda
as estampas maiores formadas por
dois motivos, um cobrindo parte
do outro, com w: pontas ein espiral viradas para lados opostos, e
estampas menores apreentando
apenas um motivo isolado com a
ponta em espirar terminando com
uma flor, grande e estilizada; todos os motivos, porém, são muito
trabalhados, ornados com pequeninos desenhos em 'forma de flore's estilizadas e bico; de diversos
fore-"tos, como é próprio do., estilo, sendo estampados em duas
cores vivas e agia cor média e
Contornados com filetes finos pretos. O desenho é bastante ( h-io
e estampado em quatro cores só..
bre fundo branco.
Total de 2 pontos.

"Novo e Oriefrial Desen t..o Ornamental para Tecidos" em cóses
contrastantes e vaiadas, caracterizado
por compreender motivos representando
figuras trabalhadas a bico de pena com
desenhos gráficos es estampad ,s em
uma só cbr, apresentando as seguintes
cenas: 1 9 ) uma mulher sentada, um
menino andando e segurando um carTERMO N.o 151.501
neiro, duas ovelhas, uma delas deitada, cercados de árvores; 2.') uma
7 de agOsto de 1963
fonte tendo de um lado uma estatua,
um menino sentado segurando uma
Requerente: s. A. Indústrias
ovelha, uma moça em pé levantando Reunidas F. Matarazzo — São
um carneirinho e, atrás dela. duas oveã Paulo, e Filial no Estado da Gualhas e um ganso sob uma árvora; 3.9) nabara.
um grande barril ao -lado do qual há
uma ovelha de:tada, um homem sen- • Titulo: Novo e original desenho
tado sôbre outro barril, um homem ornamental para te/os. Modêlo
sentado na cadeira e um terceiro em Industrial.
pé, todos segurando copos; uma mulher segurando uma jarra em atitude
de quem está servindo bebida e, do
lado direito, duas árvores e uni ho•
meia agarrado tt uma delas; 4..) uma
grande rvore sob a qual há uma mulher sentada com uma criança 'ao colo
bem no centro da cena um caramanchão envolto em folhagem um gato e.
do lado esquerdo date, um bode pastando; 5') unia mulher sentada sob
uma arvora segurando e dando de
comer a uma ove'ha e junto desta dois
pequenos carneirinhos: uma mulher em
1) Novo e original desenho orpé tocando flauta e três crianças dan- namental para tecidos, em cores
çando; 61 um pequeno moinho la- contrastantes e variadas, caractedeado por duas árvores. Tôdaa estas
rizado --por compreender motivos
cenas distribuídas e reproduzidas em
send'to ascendente e estampadaa em representando listras verticais. de
40 e 35mm, de largura, alternadas
uma cbr sôbre fundo branco.
e apresentando motivos típicos
Total de 2 pontos.
TÉRMO N.° 151.506
7 de agÕsto de 1963
B equerente : S. A. Indústrias

Reunidas F. Matarazzo — São

branco com riscos finos. , e curtas no Paulo, e Filial no Estado da Guacentro, dispostos em sentido horizon- nabara.
Titulo: NOvo e original desenho
tal, irregularmente, de que resul è s.. uma
pequena Ema sem forma definida. ornamental para tecidos: Modélo
riscos esses estampados- em tr4s mares Industrial.
diferentes. Os outros quadrados da
mesma listra apresentam fundo branco
dividido por, meio de seis filetes finos
pretos. horizontais e verticais formando pequeno xadrez onde aparecem
minúsculos quadrados brincos e de
dgr neutra°. As listras são Nadas iguais,
bem como os motivos que as compber
rest ç
divergindo apenas tosa..--"`
das.: figuras centrais de determinados
1) N,Nvo e original desenho orquad-ados.. Todo o conjunto estam pa- nnmental
para tecidos, em ciirMs
fundo
branca
do em três cbres zebre
contrastentes e variadas, caraete-

Total 2 pontos.

rizado por compreender motivos

"cachimir" em sentido ascendente
ou descenden te. sendo as listras
mais largas ornamentadas com figuras de quatro cores — três vivas e contrastantes e prêto
existindo motivos bem cheios de
cSres contrastantes ' q ue na parte
externa deixam aparecer a reserva branca do fundo e no centro
tem um motivo com prido estampado em cor préta. chapada. Entre os motivos maiores aparece
multo do fundo branco sare o
adi estão distribuídos flores e fõlhas miadas e dois motivos pequenos em prêto. As'ilstras mais estrenas têm o fundo de. cor vva,
chapada, sôbre o qual estão distribuídos , isoladamente. motivos
nenuenos com a ponta em espiral:
todos os motivos descri tos são
apresentados em cor charada e
contornados por filetes finos e
metas. enananto o coniunto é
todo executado em quatro cores
sôbre fundo branco.
Total de 2 pontos.

•
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TÉRMO N.° 151.509

7 de agOsto de 1963

-

Requerente: S. A. Indústrra3
Reunidas F. Ilatarazzo — São
Pituo, e Filial no Estado da Gua-

nabara.
Titulo: Nóvo e original desenho -

ornamental para tecidos — Desenho Indu.3trial.

1) Novo e original desenho ornamental para tecidos, em cores
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
representando grupos de 3, 4, 5 ou
6 listras dispostos no sentido vertical e distanciados um do outro
18mm, aproximadamente, listras
que se apresentam bem irregulares, levemente onduladas, dividindo-se em duas partes nos pontos
em que se tornam mais largas, estampadas em quatro cores chapadas e contrastantes e às vêzes
uma lista se sobrepõe à outra criando novos efeitos de c(5res, o que
enriquece o desenho, e outras vê- '
zes deixam entre elas um espaço
onde aparece o fundo branco da
peça. Todo o conjunto estampado
em quatro có.res sôbre fundo
branco.
• Total de 2 pontos.

TÉRMO N. o 151.551

8 de agosto de 1963
, Medélo Industrial: Novo modêlo
de semeadeira.
Fábrica de Artefatos de Metais
Miranda Ltda., estabelecido na cidade de RIO Claro, Estado de são
Paulo. Modêlo Industrial — Pontos Característicos.

•
1) invo modêlo de semeadeira,
caracterizado por compreender
inict almente dois montantes ou
braços laterais, com largura suavemente decrescente da extremidade inferior para a superior, a
feitos em chapas dobrada, formando estre i tas abas laterais long itudinais. aprisionadoras superiormente dos terminais em U de
um par de alças alargadas, por-
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Toletes extremo; bravas êstes que são retilíneos ao lonaproximãdamente das três
ruartas partes' superiores de sua
'altura, após o que continuam-se
seguindo trechos inclinados e
convergentes para dentro, que se
articulam por pino transversal, e
terminando em curtos trechos MI eriores, paralelos aos primeiros, e
com as abas laterais chanfradas
lnclinadamente; e entre os refetidos braços laterais, estando montado um reservatório vertical de
semente; com paredes levemente
Cênicas, e aprisionado a um daquel esbraços por braçadeira cir<miar, braçadeira esta na qual . se
Articula uma haste livre, passante através da janela prevista no
outro braço, e que forma uma pe
-quenadobrtminal, tdor
de abertura de semeadeira; e finalmente, o mesmo reservatóriodepósito, que é provido de tampa
superior, equipada co mini fecho
recurvado, montado giratbriamente no interior de um dos )raços
laterais, tendo a superfície de
fundo solidária a uma guia transversal em U, no interior da qual
deslisa um suporte de comprimento regulável, fixado a uma pequena lingüeta recortada do outro
braço lateral do conjunto; tudo
substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.

Ir kadOras de

DTARIO
vertical, fare a formação

Neçno nu'
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do quadro distantes, e lateralmente, de ambos os e apoiado sôbre quatro pás inferiores,

ou painel, mediante encaixe da dobra
superior de uma na dobra inferior da
adjacente até a altura desejada do
quadro; sendo ainda, que ditas letras,
algarismos ou desenhos componentes
do quadro tém os respectivos pinos de
fixação dispostos com inclinação coincidente com a dobra respectiva da
lâmina, em sua dobra inferior, e sua
fixação ao quadro se opera pela introdução ou encaixe desse Pino por
entre a lâmina e a tira de borracha.
Total de 2 pontos.
TERMO 151.57a

lados, uma série de frizos circulares, e
abaixo destes uma série circular Contínua de exágonos cavados, com furo
passante e finalizando, abaixo distes,
frizos circulares.
Total de 2. pontos.
TERMO 151.584
de 8 de Agôsto de 196S-

'Indústria e Comércio Templex Ltda.
— São Paulo.
Maldito cla rodo de borracha.
Modelo industrial.

8 de Agesto de 1961
Nome: Willy Luis da Silva —
Paulo.
Endereço: Rua Barão de Itapetininga, 88, 10.0 andar — Capital,
Invento: Nevo tipo de telha laminaria.
çaassificação: Modelo industrial,

fr

1.0 — Modelo de rodo de borracha,
caracterizado por um sulco longitudinal em sua face anterior ou externa
e hoste sulco, encaixada e fixada uma
tira de refôrço, de plástico ou metal,
colorida em tôda a sua extensão, podendo conter gravados dizeres e desenhos.
Total de 3 pontos.

TERMO 151.585
TERMO 151.590
Eletroluminescenca S. A. — São
4, 9 da Alpista de 1963
Paulo.
Modelo de lâmina para formação
Horaceck
Altomani, firma estabe1. 0 — NOvo tipo da telha laminada painéis e quadros indicadores, eslecida na cidade de São Caetano do
da,
formada
de
uma
chapa
de
metal
tatísticds e para fins publicitários.
.
ou de p:Astko, de tamanho e espessu. Sul, Estado de São Paulo.
ra variáveis, porém caracterizada ,por
Modelo industrial: Nôvo modelo de
ter três planos retangulares em desní- móvel conjugado.
vel, entre si ligados por estreitas faixas retangulares e inclinadas, e com
as bordas menores opostas dobradas no
mesmo sentido.
'
Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos -desenhos.
TERMO 151.583
"
de 8 de Agasto de 1963
Requerente: Manufatura de Artefatos de Borracha Nogam S, A. — São
Paulo.
Titulo:. Modelo de roda de borracha
1P — Modelo de emina para formação de painéis e quadros indicado- para veículos próprios para crianças.
me, estatísticos e para fina publicitáModelo industrial, rio., em que uma chapa plana, de plástico ou outro material: de comprimento
e altura variáveis. dobrada para traz
na parte inferior e na parte superior.
se caracteriza: pelo fato da dobra inferior se extender para traz coro ligeira inclinação para cima, da frente
para o fundo, formando degrau na ex
tremidade e uma reentrância, ambas
longitudinais, na parte trazeira da chapa; Pelo fato da dobra superior se
*atender horizontalmente para traz
em seguida virado para cima formando ângulo reto, abrindo ligeiramente
para fora e prolongando-se horizontalmente para frente e finalmente dobrando para baixo, até certa altura,
sendo que na primeira dobra, aqui re- •1.0 — Modelo de roda de borracha
ferida. há uma canaleta longitudinI e para veículos próprios para crianças,
nela fixada, sob compressão, uma tira dç dimensões e cOres várias, caractede borracha ou nutro material adequa rizado por apresentar na parte supedo: sendo mais que estas lâminas são rior, de contato com o solo, uma serie
conjugadas umas lts outras, .no sentido de pequenos sulcos paralelos e aqui-

cônicos e levemente inclinados, corpo
este provido de ties guarnições horizontais, salientes e contornantes, aos
níveis respectivamente inferior, inter.
mediário ou pouco acima da terça
parte inferior da altura total, e extremo superior; e entre as guarnições
inferior e intermediária, o corpo principal formando uma camiseira: compost : por duas séries verticais de quatro gavetas retangulares superpostas,
intercaladas entre dois montantes laterais verticais e um espaçador central cada par de gavetas superpostas
tendo os respectivos peaadores formados por reentrâncias previstas centralmente, e em posições concordantes,
aos níveis extremos superior e inferior
das gavetas inferior e superior respectivamente; e entre as guarnições intermediária e superior. u frles1110 corpo
principal formando um guarda-roupa.
com face anterior coamasta por dois
estreitos montantes lidereis verticais,
entre os quais são previstas duas portas corredias, cada qual sendo formada por uma pluralidade de delgados
elementos vevicais, de superfície abaulada transversalmente à semelhança
de gomos, e com uma taixa lisa extrema, portadora de pagador tentral;
e finalmente, do uma das faces Iate.
raia ~oras do carpo piincipal. e-n
nível imediatamente superic,r ao da
guarnição intermediária, derivaadrase
a penteadeira, formada aor caixa priinAtica retaagula:. da pequena altu.a,
também provida de guarnirões salientes e contornantes, tias níveis extremos
superior e inferior, e suportada por
placa triangular inferior, prolongada
da face de fundo do corpo principal,
caixa esta- com duas gavetas anteriores,
intercaladas entre dois montantes extramo, laterais e um espaçador central, e providas- de pegadores formados por reentrância, centrais em suas
bordas livres inferiores, dita caixa
estando ainda equipada com um espelho superior, em formato trapezoidal;
tudo substancialmente como descrito •
ilustrado ata desenhos anexos.
' TERMO 151.591
• de 9 de Agôsto de 1963

Modelo industrial: Nevo modelo de
cabeçote múltiplo de fusos reguláveis,
ao Lambretta S. A. ' Administração •
Comércio, estabelecida na cidade de
S'So Paulo,
1.0 — Nôvo modelo de móvel conjugado, caracterizado por compreender
inicialmente um corpo principal, de
formato aproximadamente prismático
retangular, apenas com as duaa faces
laterais menores e opostas inclinadas
suave e divergentemente para o alto,

AVISO AS REPARTIÇORS
•

PCCBLICAS

O Depraramcato de
prumo Nacional avisa NI
Repartições Públicas em ge•ral (tia deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de aevereiro
corrente, a fim de evitar O
da remessa a
cancelamca
partir dr-, a 'a data.

Pontos Caracteristkos

1 — Nevo modelo . de cabeçote
múltiplo de fusos reguláveis, caracter'.
zado por compreender i nicialmente uni
1 corpo de base em formado aproxima.
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dasnente prismático quadranspilar, de' A. ponteiras podarão variar ent forpequena altura, /e tendo as taças ktir. mas e trinanhos, bem como as garra, com areia fas, na. suas aéreo, tipos • tamanhos.
tais levemente recurvada s , corpo êsdas
tas suavemente arredonda
te do qual projetam- se vertical e inf eTERMO 151.688
o s portazicam ente os suportes dos fus MUI sua
do,
brocas, cada qual forma
j£ de Junho de 1963
parte que avança para além n daquele,
por uma capa vertical ovalada, disRequerente: Joseph Assour, de naposta rlidialme nte e com altura gradativamente crescente para a periferia, cionalidade francesa, casado, industrial,
dita capa tendo as faces laterais maio- residente e domiciliado no Estado de
res reentrantes e formando ainda um São Paulo.
termina l cilíndric o , com • uma • janela
Espécia: Modelo industrial.
lateral vertical, e portad or de luso
propriamente dito, que avança para
Título: Fôrro-espurna para passar
além de sua extremidad e inferior; e
na face superior do corpo de base ~- roupa.
do previstos quatro orifícios de canto,
bem como uma saliência central tron-'
ao-cônica, de pequena altura, e provida de uma série circular de aberturas arqueadas, nas quais afloram as
extremidades de' pinos verticais, fixadas por porcas de aperto: saliência esta
da qual projeta-se centralmente um
pescoço cilíndrico, solidário superi or
-mentaugrdflqanular, também com faces laterais e arestas arredondad as , e ligadas à periferia
daquela por suportes inferiores inclinados; e acima desta última sanou
aplicada outra flange de mesma configuraçã o , porém com inaior altura,
po1
e tendo a face superior formada
faixa lisa periférica, com -orifícios,
1.0 — "Fôrro-espuma para passar
• contornante de grande área central roupa", constituído de uma peça do
rebaixada, nesta por sua vez sendo
previsto um pescoço cilindrico cen- formato da superfície superior das tátrala ligado è dita baixa periférica por boas comuns de passar roupa, campaste
paredes radiais de refôrço, das quais de duas faces, sendo a face superior
es de canto têm formado de Y. com de tecido comum e, caracterizada por
orifícios centrais, e as intermediárias ser a parte inferior recoberta de
são retilíneas; e finalmen te , avançan- espuma plástica; possue, ainda, um
do para fora do pescoço central. á pre- prendedor de ajuste e cadarços.
vista uma bucha cilíndrica, que é iso
Total de 2 pontos.
s , de um eixo ceo--lad,porment
•
tral vertical, cixo este portador de um
cabeçote alargado e extremo, o qual
TERMO 151.690
por sua vez e dotado de furo axial,
laterais
e
bem como de dois chanfro !
5 de Junho de 1963
opostos em sua borda livre; tudo subse
como
descrito
e
ilustiado
tancialme nt
Requerente: José Fernandez Alonso.
nos desenhos sineiros.
de nacionalidade espanhola, casado,
industrial, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo. •
TERMO 151.613
Espécie: Modelo industrial.
30 de Maio de 1963
Título: Ponteira bicolor de plástiRéquerente: Jacinto Vieira Pania- co para pés de móveis e similares.
go — Matto Grosso.
e original maneira de
• Título: •Nova '
apresentação de bebidas.
• Modelo induitrial:

1) "Ponte:ra bicolor de Plástico para pés de móveis • similares". constituída de uma peça de material piástico. clic) formato acompanha, até pequena distancia do solo, os pés do
móvel sólore o qual á acoplada. caracterizada • reivindicaria por possuir
Aplicação de cristais de aaãoar que duas caras diversas e contrastantes,
, podem variar ern céreo; em ponteiras ama, em sua parte superior, outra, em •
naturais (de plantas) ou artificiais. .ra parte inferior.
devidamente preparadas, que. introduTotal de 2 pontoo
zidas na garrafa dão efeito ~eletivo.

TÉRMO 1111.710
15 de Junho de 1963

TERMO 161.864
14 da Agasto do 1963

Requerente: Indústria Raoord dio
Requerente: Augusto Horacio Alto- Refrigeração Ltda. — Pernambuco.
raiare, de nacionalidade argentina, sol. 'Título: Nova configuração introdia.
toiro, maior, industrial, residente e Ride em refrigeradores com unidade
domiciliado na Capital do Estado de selada da 1/5 de HP.
Modelo industrial.
São Paulo,
•
Noavo tipo de f8rma para
calçados.
Espécie: Modelo industrial.

1.0 — "NU° tipo de férma para
calçados", constituído de material plástico, inteiriço e translúcido, possuindo seu interior Oco, caracterizado e reivindicado por possuir uma parte intermediária entre sua ponta e o local
"Correspondente ao • calcanhar do calçado, parte essa sanfonada, o que possibilita sua retração ou expansão, fazendo com que o mesmo seja utilizável
em calçados de três pontos ou tamanhos diferentes.
Total de 2 pontos.
TERMO 151.799
13 de Agasto de 1963

1 — Noxa configuração introduid.
da em refrigeração com unidade selada
de 1/6 de HP, caracterizada pelo fir•
to de apresentar externamente o formato de um prisma reto, de fama
planas (1) revestidas de fórmice ott
outxo ..qualqua: material decorativo.
interligadas nas arestas, por nervuras
(2) ou frizos salientes e feita em oór
contrastante com a das faces (1), for.
mando urna caixa assentada e8bra pis
(3) dispostas ao longo da periferia da
face inferior da caixa, em acentuado
desnível em ralação ás facas vertical.
da caixa; e ainda pelo fato de face
frontal (4) apresentar quatro aberturas (5) guarnecidas por portas fabri.
cada com material de c8r contra!~
to com a das faces, móveis sabre dobradiças (7). um par para cada porta
a colocadas externamente, tendo cada
porta provida de um ficho (6) soa
punho ponteagudo e ligeiramente ses.
curvado para dentro, ern metal croa
mado para melhor contraste r
_s.
caixa, melhorando o aspecto ger
tetico.

• Nome: — Mitsuko Abe — São
TERMO 151.791
Paulo.
•
Endereço: Rua Barão de Itapetinin13 de Agasto de 1963
ga ri.° 88, 10.° andar — Capitas.
Nome: Sebastião Tardeli.
Invento: NOvo modelo de distribuiEndereço: Rua Barão de Itapatinia.
dor de cera.
ga n.° 88, 10.0 andar — Capital.
Modelo•industrial.
Invento: Nevo tipo de hélice pata"
refrigeração de Volkswagen.
Clasificação: Modelo industrial.

(.'

"k-- - ' )1 - §I.

.1.° — Nevo modelo de distribuidm
de Cera, caracterizado por se formar

da uma esponja de plástico, prêsa na
base de um suporte, 'este com um pe,
guano tubo na parte superior para
receber um cabo. comi:, o das vassouras comuns.
2. 0 — Tudo corno descrito e ilustrado nos desenhos • cliché anexos.

1 — Nôvo t:aa de herce. pare re'riaerarão de Volkswagen. L2Terte'"zaao liar se formar de urna hélice com
-eis pás enviezadas. articuladas numa
'lucha com furo central para sua fiaratio cal um eixo.
2 — Tudo ccrai c l.war' • - e ilaseralo
nos desenhos e cUche aneaaa

" TÉRMO 151.792
13 dê Agasto de 1963
Nome: Danillo Libanio Tall"
Endereço; Rua barão de Itapetininga, 88. 10.° andar — Capital.
Invento: Luva plástica para dmverrinho quebra-jato de torneiras de
tipo "crê".
• Nlodelo industrial.

mada chata comum, porem caracterizado por ter um pino com Cabeça para
prender a tomada num pitão aberto.
II — Tudo como do:crito e ilustrado nos desenha o clichê anexos.
Total de 2 pontos.

TÉRMO 151.833
,

14 de Agasto de 1963

Requerente: Kaname Takeinori
Paraná.
Titulo: NOvo vaso decorativo em
forma de triângulo.
Modelo industrial.

I — Luva plástica para chuveirinho
quebra-jato de torneiras de tipo "cré".
Caracterizado por se formar de uma
luva clinica, com um furo laterrl junto
it borda superior e um bico na parte
Inferior, luva aquela para ser adaptada
nu torneiras do tipo "cré", e receber
um chuvelrinho comum, quebre-jato.
Tudo como descrito no memorial e
ilustrado nos desenhos.
TÉRMO 151.793
13 de Agasto de 1963
Nome: Loutfi Abdulaziz Youssef
São Paulo.
Endereço: Rua Barão de Itapetininga n.° 88, , 10.0 andar — Capital.
Invento: Nevo dispositivo em cana-.
. tas esferográficas.
Classificação: Modelo Industrial.
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1) "Nevo varo decorativo em Jorne. de triângulo", caracterizado por
possuir as faces abau'adas formando
o conjunto a figura de um triângulo e
tendo na parte superior uma abertura
em forma de um pequeno triângulo e
na parte inferior uma base que acuar
ponha a forma da figura.
Total de 2 pontos.
TÉRMO 151.893
16 de Agasto da 1963

• Indústria Metalúrgica 'Bovi Ltda., estabeleCida na cidade de São Paulo.
Modelo indwariala 1.3vo mo:lel° de
máquina retiticaciora.
a
I — N8vo dispositivo em canetas
eaferográficas, caractcrizado por consistir na simples justaposição interna,
nas canetas esferográficas comuns, de
duaa ou mais cargas de diferentes c8ris.
— Tudo como descrito e ilustrado noa desenhos e clichê anexos.
• TÊRMO 151.800
13 de Agasto de 1963
Nome: Antonio Ribeiro • dos Reis.
Enderaço: Rua Barão de Itapetininisa n.o 88, 10.0 andar — Capital,
Invento: Tomda com suporte para
agência:toros do gás.
Nava modelo de máquina
Classificação: Modela industrial.
retlficadora, caracterizada por compreender um grande corpo prismático retangular de base, corri arestas laterais
suavemente • arredundadas, a cujas face. laterais maioria; são providas, próximo ao contam° interior, de-duaa pequenas reentrâncias inferiores, localizadoras dos dispositivos da
• fixação,
faces estas das quais a anterior . 6 do
tecla de uma grande portinhola quadrada e saliente, articulada lãteralmente, e provida de uma serie de aberturas horizontais, com ' cobertura tipo
veneziana, e ainda sendo dotada. pró— Tornada com suporte para scan- ximo ao seu canto direito stoserior, de
dadores de gás, formada de ume to- uma saliência prismática r.aangular,

com face frontal inclinada e portadora dr peLael clç comÀo,lo, coça viaares
frontais, pinos e alavancas de comendo; e a face lateral " menor e adia.
cante do mesmo corpo sendo apenas
provida de unia sallância central quadrada, de cantos arredondados; e na
face super:or do corpo principal, p,óximaa ao seu lateral esquerdo, senda
prevista uma plataforma saliente e fixa, da qual projeta-se um bloco prismática superior, atravessado transversalmente por eixo horizontal, com a
extremidade posterior, aplieada a urna
caie alongada, ar,r, soarmos arredoudados, e disposta levemente inclinada
na face posterior da corpo de base,
avançando masmo ate próximo a sua
extremidade inferior, dito eixo suportando uma grande roda vertical de ame til equipada cera capa protetora,
cobrindo-o aproximadamente em doia
terços de sua exteraão, e de cuja faca
pottc"rior salienta-se uma pequena orelha, susteneadora da' uni' tubo retilíneo, o qual é. provido, em suas 'extrami-aar/es opostas, da um largo bico, voltado para a periferia da grande roda
de esmeril, e de urna conexão em cotovèlo, receptora da tubulação de água;
e ainda, a mesma capa de cobertura da
roda de esmeril sendo pralv:da de uma
pequena janela central posterior, contra a qual se aplica a extrem l.lade da
um pino horizontal, solidário a •uma
placa retangular extrema, e deslisante • longitudnalmente no in:erior da
capa tubular, sob comando de mano.
p.a central super:or,-capa esta .soli.
chiá; trt,nsVersa'men.e sare ema pla•
taforma horizontal, com face infericu
provida de guias em rabo de andaria:ia, pelas quais daslisa sare P:acst
cio base, comandada por eixo longitn•
~ai, provido de volante extremo anterlor. com manive la periférica, dita
placa sendo fixa sébre um bloco de
base, montado sôbre uma plataforma
derivada do lateral" esquerdo do corpo principal, e com suportes triangulares inferiores, aplicados no lateral
deste corpo; e ainda, na mesma faca
superior do corpo de base, sendo previstas também duas guias, reunira:1g
res verticais, entre as quais deslisa
uma plataforma móvel, sob cOrniindo
de eixo longitudinal solidário, " que
avança para além "do lateral esquerdo
do &arpo de base, fera do quel á por-
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tador de volante extremo, com mania
vela perifes:ca, eixo êste ap-iado •aa.
bre p:iquana plz.e.torinu lateral, Com
suporte triangular inferior, e sendo
ainda envolvido inf.ormediáriamente
por pequena bucha cilíndrica, da qual
deriva-se um longo braço reulineo,
Com manopla lateral extr.ema; e a.n:/a,
solaru a plátaforma móvel 'ando previsto um grande blaco prismátiCu atravessado .por eixo tranwersal, cuja extrenadade pcaterior é interna a lima..
cepa quadrada vertical, derivada superiormente do lateral pe:Acrioi do corpo
de ssse, eixo este em terno do qual é
montada uma nova roda vertical de esmeril, alinhada com a primeira; •
finalmente, o conjunto incluindo outro
corpo externo lateral, também prismá- •
tico retangular, porém de menor altura, corpo este com duas faces late.
rais dotadas de alças salientes, e ainda provido de tampa suparior. também com alças laterais, e da qual
salientamae um bloco da motor, e •
uma tubu'ação sanfonada. direcionada
pare o lateral esquerdo do corpo principal; tudo sulrasncialmente como des.
crito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO 151.835'
14 . de Agii-10 de 1963
Requerente; Kaname Takernori
Paraná.
Titulo: Nem tipo de vaso decora-.
tivo em forma de losango.
Modelo industrial.
CiCoia dos Pontoe Característica

1) Ntwo tipo de vaso decorativo
em forma de insana°, caracterizadn por
possuir As facas elana'arias formando o
con ianto a filhara -d a um losango •
tarda na parte armoriar uma abertura
em farral de um lnasenan pequeno •
na narte in terior urna base que acom.
p^nha e ferras% da figura.
Talai de 2 Pontos.
._• TÊRMO 151.884
16 de Agasto de 1963
.Requerente: Kanorne Takemari
Parirá.
Titulo: Vaeo decorativo de forma
de estrela de que,ro pontas.
Modelo industrial.

EXVULGAÇÃO N.' 363

1

Preço : Cr5 2(t0.00

A VENDA:
• • &Ou de Vendas &
Rodrigues Alvo(
•

Agancia I s
MInlaterio da Fazenda

Atende-se , a pedidos pelo Servias
de Reemtõlso Pontal
•

1.0 — Vaso Paco-ativo em forma
de estrela de culatra pontas. caracter
rizado nor possuir nutro pontas abatia
"atlas formando a f i gura de unia asa
+gila e tende na t.arto armador uma
ahertara em forma de aatrAla de (Mutile
pontas e M narte Inferior , unia bele*
que acompanha e forma ,da figura. a
Total de 2 pontos.
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seja convertido no correspondente
grupo sulfamila substituido, e pelo
menos um dos grupos sulfoneloreto
De 26 de junho de 1958
seja hidrolizado para dar um grupo
Aktiebolaget 'Astra, Apotekarnes ácido uslfonico.
Fabriker — Suéca.
Seguem os pontos de 2 a 4.
Titulo: "Processo para preparar
anestésicos locais úteis" — Privilégio
de Invenção.
TÉRMO N9 118.135
19 Processo para preparar um anestésico local do tipo da anilina anilDe 25 de março de 1960
/ no-acilica, caracterizado pelo fato de
e fazer reagir de modo a obter-se
Um composto com a fórmula geral:
Requerente: J. R. Geigy 8. A. —
Suíça.
CS
Maio: Processo de produzir co3
rantes de là — Privilégio de lnvenTÉRMO N9 103.404

TE.R/l40: 122.652

TERMO DE PATENTE N.° 124.23t
De 16 de novembro de 1960

14 de setembro de 1959

Chugai Seiyaku . Kabushiki Keizhã
Japão.
Requerente: A. S. (Dumex Ltda.)
Titulo: (Derivados de Pirindinas,.
Dunamarg a •
de Invenção.
Titulo: Processo para a produção de • Privilégio
1. 0 — Derivados de pirimidina caderivados de índole de sais dos mesmos racterizados pelo fato de serem repre— Priviléglo de Invenção.
sentados pela fórmula geral:
I.° — Processo para a produção de
7V
der.vados do indol com a fórmula:
(Fórmula — pg . 15)

/
-

C-1\
11'.?

dois compostos cosa as fórmulas
rals:

,

19 Processo de produzir corantes de
lã, caracterizado pela die.zotaç de
iuma anima aromatica de loanula
k.Nea;

I

—NH.CO.CH-

nos quais R representa um grupo alquilico que tem dois a quatro átomos
de carbono e Z representa NH-R ou
um átomo ou grupo de átomos nêste
transformável, representando x e y pela copulação ,em meio ácido, com
átomos ou grupos de átomos que São eum
capazes de reagirem entre si dando mulacomponente copulador da fórgafai II
lugar à ofrmação de uma ligação
acilamino:

.1

, na quaã X é um amuo de cloro ou
um radical aleoxl e Y é um radical tilcozi e, exceto quando X e Y são ambos radicais metoxi, os radicais alcoxl representados por X e Y podem ser
Iguais ou diferentes.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
A requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n. • 7.903, de
27 de agõsto de 1945, as prioridades
dos correspondentes pedidos depos itados na Repartição de Patentes do Japão, em 16 de novembro de 1959 e
17 de novembro de 1959, mil) ns. 35.547;
e 35.198, respectivamente.

e de sais dos mesmos. em . cuja fórmula RI representa hidrogênio, halogênio, um grupo inferior de alquila ou
alcoxi, ou um grupo nitro, R2 e R3,
que podem ser similares ou diferentes,
representam hidrogênio, halogênio, grupos inferiores de alquila ou •alcoxi,
grupo de acilo, grupos de benzina,
grupos de fenilo, ou grupos de fenilo
substituídos, o possível su bsti tui n te
CH
'MAMO N.°_115 .769
sendo halogado, grupos de alquila inferior ou alcoxi, grupos de hidroxi ou
I 3
De 21 de dezembro de 1959
grupos nitro, e X é um grupo de amiDTH.00.CH.N11.11
no-alquila N-substiatuido, onde os gru• Requerente: Sandor Gabor — São
pos de alquila são retos ou ramificados com 1-5 átomos de carbono, e Paulo.
Ir
Titulo: Nôvo abridor de garrafas
de modo a formar-Se o composto (I)
onde um ou ambos os subst:tuintes
que pode, caso se quetra, ser tranrsão ou grupos de alquila . ou cicloal- Modelo Industrial.
formado num sal utillsável farmaquilo, ou êles formem em conjunto
•
cêuticamente.
com o átomo - de nitrogênio um anel
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
hetercciclico, como uma piA requerente reivindica de acõrdo para formar um azo corante da fór- naturado
rolidina, uma piperidina, uma mbrfolicom a Convenção Internacional e o mula geral
na, uma piperazina, ou um anel de
Art. 21 do Decreto-lei 119 '7.903, de
N-alquila ou N-cicioalquila piperazi27 de agústo de 1945, a prioridade do
10:
na, ou X em si constitui um tal anel
correspondente pedido depositado na
a
heterociclico saturado, que fica 1' gado
Repartição de Patentes da Suécia em
)016,,a.
26 de junho de 1957, sob n9 5.981. •
tin) ,soe um dos átomos de carbono com o
átomo de hidrogénio , do grupo de indol, caracterizado pelo fato que o comsignificando nestas fórmulos: B uni posto com a fórmula:
TIMM° N9 111.783 •
resto, eventualmente ainda substituido, série benzólica; Y hidrogênio
De 14 de julho • cle 1959
(fórmula — pg-. 16)
ou o grupo hidroxilo; R1 e R2 cada
Imperial Chemical Industries Li- um por si hidrogênio ou um resto ai1.°) Um nôvo abridor de garrafas,
coilo ou aralcoilo ou um
mited — Inglaterra.
caracterizado por consistir em um única
Titulo: "I'rocesso para fabricação R uni resto arilo e o outro um resto
(fórmula
pg.
16)
peça, tendo os bordos virados, sofrendo
e aplicação de . novos materiais co- alcoilo, cicloalcoilo ou aralcoilo e R1
uma pequena torção na extremidade, de
rantes, solúveis cm água" — Privilé- e R2 conjuntamente com o nitrogênio 11.). amida também uni anel hegio de Invenç5.o..
maneir aa encaixar por baixo na tampa
tl
ie Processo para fabricação de tericiclico saturado de 5 até 6 memda garrafa. Total de 4 pontos.
materiais corantes solúveis em água bros.
contendo pelo menos um grupo sula5 • '
Num total de 6 pontos.
femila no qual o átomo de nitrogêTÊ,R11/4/10 DE PATENTE N.° 125.242
Finalmente a requerente reivindinio porta pelo menos, um substituca, de acôrdo com a legislação apliinte de fórmula:
De 26 de dezembro de 1960
oável, a prioridade do correspondente
pedido de patente depositado na Re_HO
partição de Patentes da Suiça, em 26
Chügay Seiyaku Kaisha — Japão.
de março de 1959, sob n9 71.350.
—•
3
Título: (Derivados de Cânfora e ura
processo apara sua produção» — priviX`Ho•HO'HO—
légio de Invenção.
I.° — Derivados de cânfora tendo a
AVISO AS REPARTIÇÕES
•
POBLICAS
4
na qual RI, R2 e R3 são cor Forme fórmula geral;
na qual X é um átomo de cloro ou
'
acima definidos, e Z representa hidroO Departamento de imde bromo e possuindo pelos menos
gênio
ou
una
átomo
de
metal.
rccé
prensa Nacional avisa •às
um grupo de ácido usifônico, caraccionado com um éste- reativo ci'? um
terizado por compreender o trataRepartições Públicas em gealcool com a fórmula XCH, onde X é
mento de um corante contendo pelo
ral que deverão providenconforme acima definido. sendo que em
menos 2, e preferivelmente 4 grupos
dar a reforma das assinaseguida o resultado derivado do indol
sulfonelcreto com uma amina
luras dos órgãos oficiais
ria ou secundária contendo pelo meé isolado, caso fõr desejado, como um
até o dia 26 de fevereiro
sal.
nos um grupo 3 — cloro — 2 — hicorrente,
a
fim
de
evitar
o
droxipropil ou 3 — bramo — 2 — hiTotal de 5 pontos.
cancelamento da remessa a
( m que RI st gali.ca um átomo de hldroxipropil ligados ao átomo de nipartir daquela data,
trogênio sob condições tais que pelo
'Prioret Dinrmaren. em 14 ti: se- d:ogênlo, radical alquila ou. em que
benos um, doa grupos sulfoneloretos •n••••••••
te
acetila infer:or, R2, R3 e R4 significan
o- de 15=9 sob n." 3.265-59.
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um átomo de hidrogênio ou radical al- bucha como elementos,

TERMO N.° 129.214
aquela tendo na base dois furos para a
qui'a Inferior. respectivamente.
•
fixação do conjunto nas portas e janelas.
Seguem-se os pontos de 2 a 25.
De 16 de maio de 1961
•
A requerente reivaidlca de acterdo
•
Requerente: Indústria Metalúrgica Gacom a Convençãp Internacional e o
•
xola Ltda.
TERMO N.' 129.135
Rio Grande do Sul.
Art. 21 do Decreto-lei, n. • 7.903, de
Relêvos ornamentais aplicados
27 de ageesto de 1945, a prioridade do
De 12 de maio de 1961
a caia° e_ talheres. — Modelo Industrial
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes do Japão, em
Requerente: The Hoover Company —
26 de dezembro de 1959, sob ui:meEstados Unidos da América .
lros 40.669 e 40.670.
Titulo: NU° modêlo de aspirador de
pó. — Modêlo Industrial.
TERMO N.° 128.212
•
•

•

.

De 10 de abril de 1961
Requerente; Gntroles automáticos
Seriar Ltda. — São Paulo.
Titulo: Novo modêlo de dispositivo
para controle de tempo. — Modélo
Industrial.
-

4*

1.°) tRelèvos ornamentais aplicados
a cabo de talheres», sendo os cabos alongados e ogivais, caracterizados por um
frizo marginal a tócia a volta, tenni:
nando na zona afinada coirigua á concha, forcado ou lâmina ladeando uma
meia cana untral, e por uma almofada
central com uma ramagem formada por
duas voiutas enganchadas, uma delas
tendo chiai e outra uma projeção interna;
por urna flõr de cinco pétalas a seguir
e abaixo; por uma ramagem longitudinal
mais abaixo, com três projeções para a
esquerda e outras tantas para a direita
seguindo-se outra flor; menor, também
de cinco pétalas, e terminando com uma
pequena palma bi-partida sendo todo
conjunto em relévo, sõbire um fund
pontilhado, e em posição centrada.
Total de 2 pontos.

Ise.") New° modélo de aspira-dor 'de
pd do tipo portátil, *caractarizado pelo
fato de apresentar, substancialmente a
forma de uni projétil de ponta ogival
cortada, ligeiramente afunilado na extramidade. oposta, corpo êsse provido, do
lado da ponta cortada da ogiva, de um
apêndice tubular excêntrico aso qual se
prende uma alça cujo outro extremo se
fixa a parte superior do referido corpo
e, do lado oposto, de um apêndice tubular axial para a adaptação de um local
TERMO N.° 130.701
de sucção. Total de 4 pontos.
A requerente reivindica de ácSrdo com
De 10 de julho de 1961
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de
agosto de 1945, a prioridade do corres- •Requerente: Almeida' Mattas 6 Cia.
pondente pedido depositado na Repar- Limitada — Estado da Guanabara.
Titulo: Estante funcional
Modelo
tição de Patentes dos Estados Unidos da
América. em 26 de janeiro de 1961, sob Industrial.
n.° 63.717,

1.°) Novo modêio e cuspositivo
para controle de tempo, caracterizado
por compreender inicialmente unia placa
plana retangular, provida de estreita
aba ortogonal contornante; com bordas
reviradas para fora e chanfradas em
seus extremos, e em cuja face externa
são previstos um mostrador de 'relógio,
com três ponteiros superpostos e aplicados em torno de um pina central
saliente, e mais três outros pinos ortogonais, sendo um central e os outros dois
próximos aos cantos laterais; e entre
estes, duas pequenas janelas retangula• TERMO N.° 129.193
res recortadas, paralelas e próximas aos
laterais maiores; e Imediatamente atraz
De 15 de _ maio de 1961
da placa d?scrIta, sendo previsto um
(chassis) ,retangular ,em cuja face inRequerente: Pierre Henry Gallay —
terna são montados um mecanismo de
relojoaria e mais uma pluralidade de França.
Título: Naevo modelo de grupo motorrodas dentadas superpostas; e na face
posterior do dito chassis sendo aplicados compresior. — Modelo Industrial.
uma placa fixadora, dobrada em L e
ligeiramente inclinada, uma saliência em
setor circular, sõbre a qual é montada
a cobertura cilíndrica do sinaleiro, e
finalmente um sub-chassis, também em
L, com alojamentos para os contatos
elétricos, e mais um par de janelas
recortadas; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO N.° ' 128.649
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aspecto de um sólido tronco-piramidal
arredandado nas arestas,' sendo que a
sua base anterior é configurada por tini
perímetro que acompanha a secção
estrutura principal e, pelo fato do mesmo
ser provido de uma substãncia quitnica
refletiva, sendo que a região central
concêntrica é dotada de um sólido elasticoe cónico que, possibilita o, amortecia
tnento dos choques. Total de 2 pontos.,

T È.,RMO 141).314
1.2 cie, juaao
Requertai t e: Laanae. acoaaiguas
Ferre.ra e Lua leo r ernanuo
Garça° de Maga...Luc:4, -- Estaca)
da Uuanabara.
Tiatto : caria.:envelope.. — Mudêlo Industrial.

1.0 "Carta-enve.opz':.
tuida de uma Rolha clobr-a:ia ao
meio com prolongamentos para
fechamento e caracterizada por
ter in gcritas no Verso do envelope, em lugares pré-determinado os dizeres: "Riquezas do
Brasil"; "Aérograme - Brasil";
"Por Avião"; . "Par Aviou; "By
Air /dali" e as representações
gráficas do mapa do Brasil com
rios simbólcos e um avião, —
Total do 2 pontos.
TERMO N.° 149.171
De 16 de maio de 1963
Modêlo Industrial «NU° niodélu. de
mesa para sinuca).
Fabrica de bilhares Taco de. Ouro
Ltda., estabelecida na cidade de São
Paulo

1.°) «Estante funcional», constituída
de um móvel subdividido e,caracterizado
por possuir três grupos de prateleiras
equidistantes, tendo ao centro uma gaveta que se abre para baixo se transformando emmesinha para diversas
utilidades e, mai
s abaixo, uni conjunto
de três compartimentos com portinolas:
Total de 2 pontos.

De 29 de março de 1959
TERMO N.'144.052
Requerente: Ricardo VillarInho
De 23 de outubro de 1962
São Paulo.
Titulo: Nava tipo de roldana para
Nõvo modelo de grupo motorRequerente: Capucho 6 Cia. — São
janelas e portas de correr. — Modélo compressor, destinado, em particular, a
Industrial.
instalações' frigorificas, caracterizado Paulo.
Titulo: 'Novo modelo de ponta propelo fato de compreender uma carcaça
de forma, substancialmente cillndrica tetora refletiva — Modelo Industrial.
dotada, numa de suas bases, de um
certa número de saliências' cai forma de
pés Ou garras e provida, de uni dos
lados, de uma saliência de configuração,
substancialmente, retaongular e cantos
arredondados.
O requerente reivindica de acórdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de
1.°) /aliava tipo de roldana para jaula-. ageesto da 1945, a' prioridade do cori.eslas e Portas de correr, caracterizado por pondente pedido depositado na Reparti1.°) Nõvo andai° de ponta protetora
se formar de uma roladnaa que gira ção de Patentes
França,
15 de reactiva aara veículos, caracte"ado
livremente sobre um rolamento este novembro de 1960, sob ti °, em
60,r183.
a',-t-leteira constitutiva elo
' fixado na parte superior de uma chapa Total de 3 mitos.
can4e1;o on-teror. se apresentar palo
ap-oxerraeanuente. triangular tendo uma

_
1. • ) Nõvo modelo de daaa para
sinuca, caracterizado por comprecntlee
inicialmente dois ou três suportes transa
versais e verticais de apóio, de formato
substancialmente trapezoidal, como grana
de espessura, suportes éstes cujas faces
laterais maiores são planas e lisas, na.
nas providas de duas faixas extremas
laterais, inteiramente com filetes longaua
(finais inclinados, e interligadas por dela
gada faixa extrema e inferior, com filetes
horizontais, e tendo ainda as faces
laterais menores inteiramente dotadas de
filetes longitudinais, _cada suporte trans"
versai estando assentado &Obre dois pés
extremos laterais, formados por doia
discos superpostos, e de altura regulávelê
e sôbre os ditos suportes sendo prevista
a mesa propriamente dita, de formata
prismático retangular, e avançada para
além daqueles, mais pronunciadamentei
no sentido longitudinal que no transvera
sal, mesa esta cujas faces laterais sUc.
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suavemente inclinadas, tendo superfícies
inteiramente planas e Asas, com exceção
apenas de faixas verticais filetadas, localizadas nos cantos e no meio dos ltterais
maiores, e sendo ainda provida de um
frizo duplo saliente, contornante de ,sua
borda livre inferior; e finalmente, ao
nível da face livre superior da mesa,
que é reentrante e • revec i da com feltro
verde, sendo previsto um quadro retangular contornante, de pequena altura.
cujas Faces laterais são lisas, apenas
provida de frizo duplo sal:ente, contornante de sua borda livre inferior, bem
corno de outro frizo superior saliente,
secção em M, dito (' uad.o sendo ainda
dotado de recortes retangulares, dispostos nOs cantos e nos meios dos lados,
de localização para as caçapas; tudo
substancialmente como descrito e ilustrado nos'desenhos anexos.••
TÉR110 150.410

21 de fevereiro de 1963
Rara:enfite; Z702.feações Ltda.
a- aao Paulo.
Titulo; Nôvo mocii:o de cueca
1‘19dú_n induswial.

1.0 Um niivo modelo de -cuéca,
caracterizado por serem as duas
bardas 1 e 2 de sua "maneira",
bastante sobrepostas e revest:das,
de cadarços 3.- — Segue o ponto
ra0 2,.
MIMO 150.550 -

•

5 de julho de 1963

Requerente; Indústria Praias._
port S. A. — Estado da Guanabara.
•
Título; Um nôvo modêlo de
mainot -a modêlo Industrial.

FtG.2

1.0 Um raivo modêlo de Maillot, caracterizado na -configuração na parte •da frente constutuida por faixas' Waticais mais
largas superior e inferiormente.
que se estreitam em forma de,
pinças, convergindo até a altura
da cintura, onde terminam.
2.0 Um. nôvo mode° de Manlet de acôrdo Com 9 ponto 1,
tudo substancialmente como aqui
descrito e representado nas figuras que ilustram os desenhos
anexos.

(Seção III)

TERMO 150.584

TERMO N9 150.572

8 de julho de 1983

.Depoaliada em 8 de julho de
1963 niocië1 0 inaustrial)..

ãoáo Maschke
kiegurence
Modê:o Industrial \"Nôvo moCompapnia
Estado o..
dêlo de aparelho para escritu.
Parada.
"ração de achas".
1-kb.A.sis caract,:risuieus de
Weroto -Aparelhos para Máquioriginai introauzida em
nas uon‘aceia fana., aa;abelecida,
na ciaade cie Guaruaaus, Estano coou. i.e ecova dental. .
cie São Paulo.
•

.1. 0 Núvo mociêlo de aparelho

para* escrituraçao de fichas caracterizado por compreender ,tun
.corpo" prin,c.pal prismático -e
alongado, disposto horizontale
19 Configuração original inmente, e formule a partir de um
trêcho maior inferior: de secção troduzida, em cabo de escôva dentransversal retangular, (} -aberto tal — caracterizada por se apreinfer:ormente, trêcho èste tida se sentar o cabo da escôva dental
continua por outro menor, e supe- (1), na sua parte posterior, acopla.
rior d secção triangular, e pró- do a um pequeno boneco (2) previdO de• um recorce retangular ao ferencialmente de material plásti-ougo de quase .tôda a sua aiaata co, que reproduz um- ursinho em
ávre sup2ribr, onde é prevista atitude "infantil" isto é,
de fraluma has,e retilinsa horizontal; das e com uma chupeta, prêsa
ao
e ao longo da d:ta haste estando
montados dois curtos cursores pescoçd. Total de 2 pontos.
bubulares.- cada qual provido de
um prolongamento em estreita
TERMO N9 151.322
faixa retilínea apoiada sôbre
face anterior cio corpo, e formanDe 1 de agôsto de 1963
do ainda um gancho superior,
aplicado juntamente com o outro
Modelo industrial — Original
cursor, sobre a borda livre superior do uma placa retangala.r, modêlo de calçado.
Sabap — Sociedade Anônima
frontal e transparente; e o
Brasileira
de Artefatos Plásticose,
mesmo oorpo principal formando
ainda duas- saliências extremas estabelecida na cidade de S. Paulo,
laterais ambas prismáticas, com
a aresta. superior chanfreada
inclinadamente, e" de bases inf e- dores abertas, a da direita e --mais alargada sendo provida de
pequena abertura circular em sua
face lateral bem' como de um
curto eixo, saliente de sua face
frontal, êste por sua vez tendo
manopla tronco-conica extrema, com aba de contôrno serrilhada,
19 — Original modêlo de calçae dotada de um disco plano indo,
do tipo feito em peça única
terno, com pino axial saliente; e
a saliência da esquerda e mais de material plástico.' caracterizado
estreita sendo dotada de - um Por . compreender inicialmente um
'rasgo frontal retilíneo . de guia a partir .de uma larga faixa peripara uma alavanca de comando, férica, composta por frisos transe mais um pequeno pino. sali- versalmente salientes e equidistan.
ente de sua face lateral; e final- tes, faixa esta contornamente de
mente entre as referidas saliên- outra, lisa e intermediária, na que;
cias prismáticas laterais e ao é Previsto um alinhamento central
nível imediatamente inferior ao de pequenas aaliências circulares,
do corpo principal, sendo pre- contornadas por frisos anelares,, e
vista uma haste horizontal fixa, fin almente delimitando uma área
provida., de quatro roletes . apli- central alongada, também composcados lateralmente contra doia ta por trizes transversais salientes
pares de novos roletes, ime dia- e equidistantes; e na parte do
tamente posteriores e pertencen- salto,.o dito relèvo sendo formado
tes a um par de hastes também também por faix Periférica, igualfixas, dispostas uma na prolon- mente composta' por frizos transgamento da outra . e sendo ainda versais equidistantes, é ,contornanprevisto um neivo par de hastes tes d aérea central lisa, na qual
retilineas e coaxiais, também são previstos três • alinhamentos
com. roletes, e montados em su- paralelos longitudina
is de P eque
pcates articulados ligadas ao
-nasliêcrue,ontacorpo principal por pequenas das por frizos anelares; e a face
molas helicoidais; tudo substan- sup erior :do solado, .que tem borda
cialmente como descrito, e ilus- ligeiramente avançada para fora
trado nos desenhos anexos.
do corte, e canelada desde e an-
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franque . até a biqueira, apresen.
tando a parte interna e Correspon.
dente à palmilha subdividida em
duas áreas, sendo urna posterior 1
correspondente ao calcanhar, com
superfície dotada de saliências irregulares, e a .outra anterio e
até a biqueira com MINN
tendida até
fleie dotada de pequenas saliêncíg
losangulares, áreas estas separadø.S
por faixa lisa transversal em
bem- aberto, Com contém) mar4do por segmentos salientes ina1.
tando respontos de costura; e pOr
sua vez, o "corte" do calçado-soldo formado por faixa lateral lisa,
COMPOsta por um trecho anterior
e de altura constante, contornante
da biqueira, que se continua se'.
gundo dois outros, de altura suamente crescente até o calcanhat
onde são interligados por trecha
vertical posterior, aproximada.
mente trapezoidal, êste último fora
mando dois prolongamentos em ti.
_ ras lisas, contornantes das bola.
das laterais e superiores do calça.
do, todos êstes trechos com coit.
teime marcado por segmentos salientes. imitando respontes de cos.
tura; e finalmente, a parte ante.
rior do corte apresentando tim`relévo : formado por um 'entrelaçado
de pares de tiras cruzadas, respee.
tivamente longitudinais e trnsversais . semelhança de palhinha
trançada, com formação de peque.
nos furos intermadiários, e o conjunto, sendo 'contornado por faixã
lisa extrema,- em formato 'de sua.
ve , bico, também com contôrno
marcado Por segmentos salientes,
Imitando resonntos de costuras:
tudo substancialmente como des.
crito e Ilustrado nos desenhoil
anexos.
111nn,...n•••

TERMO N9 150.574
Depositada em 8 de julho de
1963 (modêlo industrial).
Requerente — João Machke
Companhia — Curitiba, Estado .do
Paraná.
Pontos característicos de — Nova
e original configuração introdu.
zida em. cabo de escôva dental.

19 -- Nova e original configuração introduzida em cabo de e'scee
va dental, caracterizada- por se
apresentar -o cabo de escôva deratal (1), na sua parte posterior,
acoplado a um pequeno boneco
Preferencialmente de material
plástico (2), que reproduz um cão.
zinho em atitude Jocosá, com a
língua paro foro. Total de
2 pontos;
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tMARCAS DEPÕSITADASL
Publicação feita clts ac6rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a •
murar o prazo de 60 &MS Para O deterlIneato do pedido. Durante tiMe prazo poderão apracotar suas oposlç4es ao Departamento
Ifiacional da Proprrecrade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessao do registro requerido
nano 229 662.184, de 21-9-1964
Eric Russel
Guanabara

Termo n° 662.189, de 21-9-1964
Ramos Imobiliária Construtora
RIC
Limitada
Guanabara

RIC - RAMOS
ZP
o

R`"413

et

Classes: 6 — 8 — 33
Titulo de Estabelecimento

uhrmos as. 662.185 e 662.186, de
grIc Russel
Guanabara

Rusco do Brasil
Indústria Brasileira
Classe 6
Equipamentos industriais, motores e
maquinas para a fabricação e montageai de antenas e instalações' de cieCultos fechados; antenas mestras; antenas comunais
Classe 8
jtat enas e instalações de circuitos fechados; antenas mestras; antenas comapais; fios, soquetes, tomadas, interruptores, campainhas elétricas, chaves de
Ornadas, isoladores, chaves elétricas,
bondas, campainhas de alarme e sereais
Vamo n° 662.187. de 21-9-1964
Anda — Refrigeração, Comércio
• e Indústria S.A.
Guanabara

INDWTRIA BRAS11211111
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de Cimento, blocos para pavimentaOto, calhas, cimento. cal, cre, chapas
Isolantes, caibros. 'caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, ..caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de. metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, macidras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantea, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outro, usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimente ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para 1130 nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portaa, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
coa tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitras
Tármo n° 662.190, de 21-9-1964
• Rosenthal — Porzelian
Aktiengesellschaft
•
Alemanha

Têrmo n° 662.192, de 21-9-1964
Drogaria e Farmácia Popular Ltda,
Rio Grande do Sul

'Drogaria e

•

Farmácia Popuiai
Lida.
Nome Comercial
Térmo n° 662.193, de 21-9-1964
Mobil — Mobilização de Capitais e
Organização de. VGadas Ltda.
Pernambuco
o0ri10

ALIO mEN'S Cl"
- -

Classe 50
Cabeçalhos de envelopes para cartas e
aturas. contratos, apólices, notas e cheques - em geral, tOcla a espécie de impressos, folhetos, anuários e livros relacionados com negócio bancário, credi(leio. de corretagem financeiro o de
comércio nacional e estrangeiro

marciais, cartões indicas, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernoil
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas,
demos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para cha.
rutes de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas
italhas de celulose, 'guardanapos, livrai
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentot
de -papel transparente; pratos, pape114
ahos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par çorrar, paredes, papel almaço COD1
os sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel Impermeável, papel em
bina para
para impressão, papel encerado,
parei higiénico, papel impermedxel,
para copiar,. pape) para desenhos, peio
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para ase
craves, papel para Imprimir, papel parafina para embrulhos, papei celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de .papel, rótulos de papel, roloa
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel
Têrmo n° 662.196, de 21-9-1964
Pedro Félix da Costa
• _Espirito Santo

Termo n° 662.194, de 21-9-1964
Ópticas Reunidas Ltda.
Pernanlbuco

Opticas Reunidas
Ltda.
<Nome Comercial
Termo n° 662.19D, dc 259 4964.
Marte — Indústrias Gráficas
e Representações Ltda.
Guanabara

riltDUSTR1r0Raittilk
Classe 28
Retentores de pressão liquida e gasosa,
• Classe 15
Indústria Brasileira
feitos de material sintético
Artefatos ceratnicos, a saber: recipientes
e
louça para cozinSa e assar
Tênno n9 662.188, de 21-9-1964
Class: )8
Newton Menne de Albuquerque.
Termo a° 662.191, de 21-9-1964
Aros para guardanapos de •pape)'
Wannes Beraldo Magalhães
Auto Peças jacarézinho Limitada
aglutina/151s, álbuns (em branco). Albun
e Hailton Falocci
Pata retratas.: Oautógraios. baldes (exRio de Janeiro
Paraná •
ceto pata brinquedos) blocos para
correSraiodeniià '. blocos para cálculos
CABA 'Dg aalál
-docas rara anotações bobinas brochu
NtItO PeçaS
-Ne n.lo imprnsas cadernos de escre
Uf enna. oar 'adocumentos. carteiras
810 RIDA.8 TADS11
dacarézinho
.atra s' de orrnelão cadernetas. cader.
-•its ,rs
cartão caia g Para pa.
47
Classes: 6-- 11 — 21
Classes 10 • — 33
Titulo
aria. cartões de visitas. cartões co•
•
Titulo •

11

Classe 26
"
Calçados em geral
Termo n° 662.197, de 21-9-1964
Antonio Dadalto 8 Filhos
Espirito Santo

eagad~
Classe 8
Para assinalar geladeiras, televisões,
rãdios, vitrolas, liquidificadores, atice.
madeiras, ventiladores, abajoures,
padas, tomadas, fios, soquetes, cli#4
veiros, aspirador de pó. máquinas de
lavar roupas
Termo n° 662.198, de 21-9-1964
Max Arbose 8 Filhos
ve. DIrito Santo

e
Classe 8
Ist,?a auinalar geladeiras, televisou,
rádios, vitrolas, liquidificadores, caceradeiras, ventiladores, abajoures, látz,
padas, tomadas, fios, soquetes, chp,
veiros, aspirador de pó. máquinas &e
lavar roupas
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Termo a° 662.199, de 21-9-1964
Francisca da Silva Arruda
Guanabara

Cakados
Mdrilené
"C,

Teruao a* 662.204, de 21-9-1964
Lanifício Kurasãiki do Brasil S.A.
Rio Grande do Sul
LANIFICIO

1CITRASIIIKI
DD 'BRASIL S/A,

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
' Calçados para. crianças, homens
51
e senhoras
°Termo o* 662.200, de 21-9-1964
• alndústria e Comércio de .Colchões
Rower Ltda.
• São Paulo.
.75‘'
,
.t1

Teirnos as. 662.205 a 662.210, de
• 21-9-1964 •
•
Lanaido Kurashiki do Brasil S. A.
• Rio Grande do Sul
XIIRASHIKI
Indize tria Bre ei 1 eira

H2OWERCRIN

44,,Indilátria
_tc

Nome Comercial.

aae
. ,da

Brasil eira

•

• Cesse 36

Para distinguir: -Artigos de vestuários

de , cortiça. lonas, lonas para freios, Peza, panos de esmeril e material abra?

mangueiras, mangotea, molas pára ve- sivo empregado na limpeza de metais e
dação pestanas, rolhas, tampas, tcboa objetos, sabões em geral e saponaceca.
de jato para vedação, tiras. tampões, velas e velas a base de estearas,
tubulações para vedação, válvulas de sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
vedação é juntas
Termo n 662.214. de 21-9-1961
Classe 23
Arthur Lundgren Tecidos 'S.A,
Para distinguir: Cretones em Peça, cam'
São Paulo
braia de linho em 'peça, damasco de alodão em peças, "azendas de lã, flanelas de lã .em peça., fazendas de séda
em peça, fazendas de linho em peça.
CASAS PERNMIBUCAS—
-gorgurão de seda em peça, jersei de alUma
tradiç ao que e
godão e de seda em peça, linhos, listrados em peças, musselina em peça, opaa sua garantia
la em peça, organdi, pelúcia, percal, ria
cadinho em peça, raion em peça, sarja
. Classes: ,•23 ac--- 56 - —• 37 •
em peça, sedas, setins em peça; tecidos
.faaPraaaald
de algodão, de alpaca, de lã, de pêlo,
de cânhamo, de rainio, de fibras sintéTermo n.° 662.215, de 21-9-1964
ticas. de cânhamo, de linho, de seda em Antabras — Materiais de Construções
peça e caserniras
Sociedade Anônima
São Paula
Termo n° 662.211, 'de 21-9-1964
'
Joté Vicente da Silva
ANT ABRAS
São Paulo

e rodpas- feitas em geral: .kgasalhas
aliei tais, alparcatas, anáguas ldusas.
botas, _botinas, blusões, boinas. baba
douro& bonés, capacetes. cartolas. cara;
Pacas, casaçào, coletes. capas, chalas
cachecol& calçados. chapéus, cintos.
Classe 16
MON1KI
cintas, combinações. carpinhos, calças.
Para distinguir: Materiais para construde senhoras e de ,crianças, calções, cal
Indiletria Brasileira
ções e decorações: Argamassas, argila.
çaa. camisas, camisolas, camisetas.
areia, azulejos, gateates. balaustres, blocucás, ceroulas, colarinhos, cueiros.
oas de cimento, bloros para pavimentasias. casacos, chinelos, dominós, acharClasse 45
pès. fantasias, fardas para militares, co- Para distinguir: Pertunies. essências. ex. ção, calhas, cimento, cal, cré,- chapas
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- tratos, água de colônia. água de touca- isclautes, caibros. , caixilhos; co'uaás:
ros jogos de angarie. J aquetas, larlua: dor, água de beleza. água de quina, chapas para coberturas, caixas digna.
luvas, ligas, lenços. inantós. meias, água de -osas. água de alfazema, água caixas_ para coberturas, caixas digna,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pa- para barba, loções e tônicos para os caixas de descarga para etixos. edificapremoidadas, estuque, emulsoo de
let6a. pala& penhoar, pulover. pelerinas. cabelos e para a pele. brilhantina. ban- ções
penas, ponches, polainas, pijamas, pu. dolina. "balais". cosméticos, fixadores. base asfáltico, estacas, esquadrias; estrunhos, perneiras, quimonos, /regalos. de penteados. petróleos. óleos para os turas Metálicas para construções, lamerobe de chambre. roupão, sobretudos. cabelos, creme evanescente, cremes gor- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
susarensórios, saídas de banho, sandálias, durosos e pomadas para limpeza da de j Un ç ão. Lages, lageotas, material iamiante contra trio e calor, manilhas, am.a
Termo n° 662.201, de 21-9-1964
suciares, short& ringas, atolas ou slacks. Pele e "maquillage- depilatórios. deso• saa
para revestimentos de paredes, maIndústria e Comércio de Colchões
tuler, toucas, turbantes. ternos, *uni- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz deiras
para construções, mosaicos, pro' Rower Ltda.
e talco perfumado ou não, lápis para
formes e vestidos . •
dutos de base as çáltico, produtos para
- São Paulo
pestana
e
sobrancelhas,
preparados
para
• Classe 24
embelezar cílios e olhos, carmins para tornar itnpermeabilizantes as argamasArtefatos de etcidos em geral: Getlões. 3
rosto e para os lábios, sabão e creme sas de cimento e cal. hidráulica, pedreIN NUTRIA E coutamo fitas, alamares, debruns, cadarços ga- 'sara barbear, sabão
liquido perfumado gulho. produtos betuminosos, impermealões, tiras; enfeites, laços. etiquetas, en- ni não, sabonetes. dentifrícios
TE COLCHOES ROWEE
fia pó. bilizantes liquidos ou sob outras formas
tremeios. rendas, bicos, bordados, passa- nesta ou- liquido; sais perfumados
oara para revestimentos e outros como - liai
manarias, alamares, franjas, xergas, banhos. pentes. vaporizadores de perfuconstruções, persianas, placas para pa-.
palmilhas, , nesgas, atacadores ornleei- me esceivas para dentes, cabelos, unhas, vimelatação, eças ornamentais de ciras. avios, mochilas. máscaras, montas, e cibos: dum de louro. saquinho Perfu- mento .ou gesso ara tetos e paredes,
filtros de café. passarnanes, coadores de mado, preparados, em pó. Pasta,
Nome Comercial •
papel para forrar casas, massas anucafé, borlas, sacos, sacas, telas para
reldos para' uso e
tijolos
para
o
tratamento
'construções, :pardas
unhas
Termo tis. 662.202 e 662.203, de bordas, rédeas, cobertas Para raquetas,
queias, portas.tões.
or pisos, soleiras.
dissolventes
e
vernizes.
removedores
da
21-9-1964
coberturas para cavaleis, bandeiras e cuticula; glicerina perfumada para os para - portas, tijolos tubos se" concreto.
Lanifício Kurashiki do Brasil S.A.
- esfregões
cabelos e preparados para descobrir telhas, tacos, tubos de ventilação, tanRio Grande do Sul
Classe -37
.
unhas, cílios e pintas . ou sinais artifi- ques de chnento, vigas, vigamentos e
Roupa' brancas, para cama e mesa:
ciais. óleos para a pele
vitrós
1
•
Acolchoados para camas, colchas, coTêrmo n° 662.213, de 21-9-1964
Termos as. 662.217 e 662.217, de
bertores. esfregões, 'fronhas, guardanapos, jogos bordados. jogos de toalhas, Monda — Indústria e Comércio Ltda.
MANAP
Manufatura Nacional de
lençóis, mantas para camas, panos para
São Paulo
Plásticos S.A.
cosiniaa e panos de pratos, toalhas de
São Paulo
rosto e banho, toalhas de mesa. toa.
FIONDA IN DISTRIA
lhas para jantar. toalhas para chá e
INDÚSTRUI BRASILEIRA
café, toalha' para banquetas, - guarna
;cometa° LTDA.
• PIRANHA
ções Para cama e the_sa. toallunhas
Índias
t ria Brasi ei ra
(cobre
pão)
Casse 34
Classe 34
•Para distinguir as seguintes artigosNome Comercial •
Cortinados, cortinas, • capachos. encera- Cortinas. capachos, encerados. Inclusive
Classe 19
Termo n° 662.212, de 21-9-1964
:dos. estrados, linóleo& oleado& passa- para instalações hospitalares. estrados.
Varas de pecca
• Walter Luiz Evangelista
• :deixas. panos para assoalhOs, paredes e linóleos, tapetes em geral para assoalho.
Clara- 22
São Paulo
e paredes e artigos de pele para ot
_
tapetes
Linhas para a pesca
'
meamos fins. passadeiras
•
Classe 31
Lonas de freios, gacheta, anéis de ve- Artigos de peles ,para assoalhos, alcaTermos na. 21e 662.219. de
" daçáo, bujões, carburador, bulSea de tifas .de tapeçaria; Mi/sacho& cortinas. ' ',•7• 'icei
E:mitificara
• 21-9-1964
'cabeçote, bujões de cárter. baldes de capachos de lá, encerados„ eateiraa. fora
Corenal S.A. Comércio e Representaros
para
tapete.
de
,,aga4
1
:diferencia canaletes, correias de trans4s, .114e0s,
ções Nacionais
—
. .
: mIssao, mangueiras, tampões, tubulaçaes para escadas, ole,ades, Para Paredes; .
Rio
Grande do Sul
o!
a
ados
para
assoalhas,
peles
de
leoa
•
16
f,)d.
.•
:para vedação, vedadores, arruelas, bua chas, canaletas, correias de filtro, cor- pardo, tapares, tapetes de talcatifani Aitaejaateitaiuzi idos. ,anil, _água de lava'
• LETRIGERAX
Classe 31,
• 1 ciefra,. Adua sanitária. çari Pari abarba'
dões de porta-malas e das partes dos
autorndveta. correias de ventilador, fel- Artigos- de vedação: Anise vealaand dereleiehtg ,-;;: eatoiga ' ale daierã. 7- fósforos
' aro dos vidros e das portas, das rodas ara junções, arruelas, : `bucha. ' -bolas /landa. ta de aço. Pomadas paia cal
-çados,plherados„p
3C1
Classe 47'
;lonas os patins, dos freios, mangueiras. ara --alvulas, massas ara calatetr,
• mangueiras dos. rnelos, do eixo trazeiro. cuba de oorracha para -potes. canal. no/ir •lbri p ar madeiras vidros, metais Para ffistinguir: Substâncias e prosaria,
o'hi ,-tr:in winna para polir e' para
destinados a lubrificaçno, a :orrbustão
? do cárter, do radiador e do filtro de ar tisk gaehetas. fãlhas de • . <:rtit,a ¡unir,
Classe 40 • '
•
'Para distinguir móveis em geral de metais, vidrai- ou madeira. es tofados -ou não
armário's, d almofadas, acolchoados, para
iiióveis, :bancos balcões, banqueta& bar .
binnbos, cadeiras, 'conjuntos para
bala de jantar e de visitas*. conjuntos
Para tetraços, jardine e praia, camas.
Cabides, caixas de rádios, colchões. dia. intuas, cOnluntos de armários e gabinetes pari copa e cozinha. divisões. &nazis, discotecas de madeira. espregui.
çadeiraa; escrivaninhas, estantes.. guar.
da-roupas, mesas, mesinhas para máquinas de escrever. mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para qua
dros, porta retratos, poltronas, prateie'.
tu& porta chapéus, vitrines e traveszeros

3sneiro "de 1065 387
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a iluminação e ao aquecimento: álcool- 1,'mei escóvas para dentes, cabelos, unhas,
• motor, graxas, gasolina, querosene. e alhos; dum de louro, saquinho perfu• óleos refinados, manu aturas de petró- mado. preparados em po, pasta, liqua
leos para lubrificação de máquinas e de do e tijolos para o tratamento das unnas
motores, e gases liquifeitoa destinados dissolventes e vernizes, removedores da
mucuim glicerina pertumada para os
ao aquecimento
cabelos e preparados para descolorir
Classe 1
unnas, cílios e pintas ou renais artiti.
Fluídos para freios, óleo -sulfuricinado,
Mais, óleos para a pele
kquido ara baterias, liquido para man.
Termo n.° 662.224, de 21-9-1961
ler limpo e protegido o sistema de resfriamento do motor: líquido químico 'abras S.A. — Crec.ito Financiamenes
a Investimento
para radiadores
São Paulo
14ermos na, 662.220 e 682.221, de
21-9-1%4
corenal S.A. Comércio e RepresentaTelTdVD•Orne4
ções Nacionais
.S
y ti e
Rio Grande do Sul

Termo n.° 662.234, de 21-9.1961
Antonio de Oliveira
São Paulo

Termo ti.° 662.230, de 21 -9 - 1964
Cabreava Empreendimentos Imobiliários
Sociedade Anónima
(4,i Paulo

t

AfAIIELÈ0
Ind. 2rasi1eira

fAllEarrvo

Classe 8
Classe $8
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
Ame para guardanapos de papet petrechos elétticos ou usados na eleaglutinados, álbuns (em branco,, álbuns tricidade, inclusive medidores, a saber:
para retratos e autógrafos. balões (ex. aspiradores de pó. antenas, acumulado..
ceto para brinquedos) blocos Para
equecadores, alarmes, alto-falaates,
correspondência, blocos para cakuloa adaptadores, amperilimetros, batedeiras.
blocos para anotações, bobinas brodua bombas para água, condensadores, chato
ras aio impressas, cadernos de escre- veiros, chaves, campainhas, corneta9
ver, capas per adocumentos. carteiras para veiculo*, caixas-fusivels, diais, encaixas de papelão, cadernetas, ceder ceradeiras, esterilizadores, estufas, abar
nos, caixa de cartão, caixas para pa lidores, ogões, fusiveis, ferros de paae
Classe 33
pelaria, cartões de visitas, cartões co ser e engomar, fornos, fogareiros, fios.
Titulo
merciaia, cartões indicas. confeti, car ferros de soldar, fonografos, geladeiras,
oliam, cadernos de papel melimetradc Interruptores, intercomunicadores, lâmTermo n. 662.225, de 21-9-1961
e em branco para desenho, caderno' padas, lanternas, lâmpadas fluorescenIndústrias Novaes Ltda.
escolares, cartões em branco, cartuchos tes, liquidificadores, pilhas, rádio-emisSão Paulo
de cartolina, crapm planográficaa, ca. sores, rádio-receptores, relógios, reatoderncis de lembrança, carretéis de- pc. res Iara luz fluorescentes, sinalizadores
palão, envelopek, easnSlucros para chá lampejantes, soquetes, secadcires para
NO tr A B3
ratos de papel, encadernação de papel os cabelos, transformadores, torneiraS,
etiquetas, falhas indicas. tomadas, tomadas de correntes múltiIndústria Breeilaira. 04 P
falhas de celulose, guardanapos, livros plas, tubos condults, termostatos, telenão Impressos, livros fiscais; livros de visores, tocadores de discos, válvulas,
Classe 41 . •
contabilidade: mata-borram ornamentos ventiladores, voltimetros, vibradores e
Óleos e gorduras .comestiveis
de papel transparente; pratos, papel"
wattometros
Termo n. 662.226, de 21 -9 - 1984
abes, papeis de antanho e de alumiai°
Indústrias Novaes Ltda.
Terno
n.
662.235,
de 21-94961
papéis sem impressão, papéis em brasa
São Paulo
.Aristides Penna
para impressao, papéis fantasia, menos
par Minar, paredes, papel almaço com
São Paulo
ou nem pauta papel crepon, papel de
bo.
seda, papel impermeável. papel
CRIOULO
PENNA
' indllstria Brasileira bina para impressão, papel encerado.
pelei aigiénico. papel impermeaxel,
Ind.Braelleira'
para copiar papel para desenhos, pa•Classe 28
Classe 46
pel para • in'arulho impermeabilizada
. Paliteiros de material plástico
'Sabão
papel para encadernar, papei para eacravar, papel para imprimir, papei paTermo a.° 662.236, de 21-9-1964
Termo n ° 662.227, de '21-9-1964
rafina para embrulhos, papel celofane, Rema — Indústria e Comércio Ltda.
Indústrias Novaes Ltda.
papei
celulose,
papei
de
unho.
papel
Guanabara
$aa Paulo
absorvente. apel para embrulhar tabaco; papelão, recipientes de _papel, rosetas de papel,, rótulos de apel. rolos
SENHORINHA
n
I
papei transparente. ,.cos de papel
Industrita Areei] Rira de
serpentinas: tubos ;matais, de cartão
eubetee de napel
Claacse 11
Termo n. 662.231, de 21-9-1964
Óleos e gorduras comestíveis
Indústria Brasileira
Sucka, Eplero Comércio, Indústria e
Importação S.A:
Térmo n.° 662.228, de 214-1961
Classe 39
São Paulo
A. Sayon — Representações Ltda.
dista./uir: Artefatos de borracha.
São Paulo
borracha, artefatos de borracha para
•
.0IRO—PLAER
•
veicalos, artefatos de borracha não ina
IndúStris, Brasileira duidos em imitas ^classes: Arruelas, ara
A.
golas, amortecedores, assentos para ca;Rim Paulo—Casital
deiras, borrachas para aros, batentes de
:oire. buchas de estabilizados, buchas,
Alarme paca carros
bucnas
para jurnelo, batente de porta,
.Classe 33
batente de chassis, bicos para mamadeiTermo n. 662.232, de 2179-1964
Representações por conta própria e de
ras. braçadeiras, bocais, bases, para tea
• (Prorrogação)
terceiros. wtefatos de tecidos, produtos
le ones, borrachas para carridos indusa
Peles Nutria Ltda.
alimentklos, papéls e celofane
ciais. borracha para amortecedores,
•
s São Paulo
bainhas de borracha para rédeas. cochile
Taram n.° 662.229, de 21-9-1961
câmaras de ar, chupetas corPROBROGA;ÃO
(Prorrogação)
dões massiços de borracha, cubos para
Manoel da Rocha Pau
ti UTRIA
ferramentas chuveiros, calços de bote
São Paulo
,
Indústria Brasileira.
racha, chapas. e centros de mesa, cora
das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borra..
çasse 35
•
dia para máquinas, copos de borracha
r ale'R'êçf)ãFzidas ou não
pata 'rake, dedeiras, deaentupideiras,
discos de mesa, descanso para prato',
'Ni & ne52 :233. de 21 -9 - 1964
"Tranaportea Rodo- encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
.'ansp*.n zi§a!r1a
esponjas de borracha em quebrajactd
8",q +Pátios - Lido.
•
para torneiras, fios de borracha lisos.
Jsá6rpnum
"fôrmas de borracha, guarnições Pari
Quarnições de borracha para
TRA
Af:VA
à
I
3
automóveis, guarnições • para veiculo;
,44P4ReTÃ_R0L0VIARIOS LTDA. lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borra.'
dia para janelas e para portas, lençdial
de borracha, manoplas, maçanetas. proa,
Nzins Cor_r.rcial
.

r

P

9

apelge,

Classe!
•
Fluídos para freios. óleo sulfuricinado,
liquido ara baterias, liquido para manter limpo e protegido o sistema de resfriamento do motor: liquido quirnico
Classe 47
Para distinguir: Substâncias e produtos
destinados a lubrificação, a combustão,'
a iluininação e ao aquecimento: álcoolmotor, graxas, gasolina,. querosene,
óleos refinados, manuMturas de petróleos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquifeitos destinadas
ao aquecimento

Termo o.° 662.223, de 21-94964
lnbras C.A. — Crédito Financiamento
e Investimento
São Paulo

'

INBRAS S/A.—
CRÉDITO FINANCIA.
MENTO E INVESTIMENTO
Nome -Comercial

9

0

CM

COLIL1M

,

.

p

p

9

-

siviON

Termo n.° 662.222, de 21-8-1964
Dr. Radamés Mosca
São Paulo

l

9

MOTO

c

• Classe 45

Para distinguir: Perttrinea. essências. ex.
tratos. água de colAnia: água de touca.

der. água de beleza, água de quina
água de rosas. água de alfazema. água
para barba. loções e t5nicos para
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "br tons", cosméticos. fis-adores

Os

as tsentepdos, petróleos. óleo: para os

cabelos. creme evanescente, cretra g

cor.

Para amarra da
eie e "maquiliage" depilatórios deso.
dorantes, vinanre aromático, pó de arroz
4:rumos e Domadas

p

perfumado ou do. lá pis tiara
estana e subrance n lias. preparagos para

e talco
p

Embelezar cibos e 0:hW. carniftu narrt:
o rosto e ara os látdos. sabão e creme
p

oara bar:).-ar sabão liquido perfumado'
ou não. sabonetes. dentifrictus em nó.
pasta ou li q uido: sais perfumados para
banhos. p:ntes. vaporizadores de perla-

M;434

i

-

g

.

•

•

•

i•) n • • .
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.tetorea para para-lamas, protetores de
para-chusiues, pedal da acelerador, pedal de partida, paras para businas,
'pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de
borracha, rodas . de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes , de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaio e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha 'para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, cavadores de porta, tijelas,
'subos, tampas de borracha para conta(lotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quimicas
•
Têrmo n.9 662.237, de 21-9-1964
- loão Vieira dos Santos
Guanabara
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Urino rd" 662.246, de 21-9-1964
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- • Indústria Brasileira de Pós Metálicos
nhas,' estantes, guarda-roupas, - mesas,
.4 /I Ltda.
mezinhas, mesinhas para rádio e televiSão Paulo
são, mezinhas para -televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
3 B
'
poltronas-canias, prateleiras, porta-cha.
dispensas, divisões, divans, discotecas,

péus, sofás, sofás-camas, travesseiros 'e
•
vitrines
1
'
Classe 17
Artigos para escritório, 'almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas Para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
cazimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, . grafites

- Laboratório Mundo Novo Ltda.
Rio Grande do Sul

LEJONOTÉR
Htf9

Classe 5
Pós metálicos em geral
Termo n.o 662.247, de 21-9-1981

Comércio e Indústria Maxxlaguadi
Limitada
Paraná

•

"omercto e Indústrii
Mandanuaçú,

para lapiseiras, goma arábica, grampea.
dores, lápis em geral, lapiseiras, ma-

Classe 41
Cafe e cereais

quinas para apontar lapis, minas para
grafites, Minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,

662.248, de 214-1964
Termo
Granja Santo António Ltda.

os

Termo n. • 662.238, de 21-9-1964

PRORROGAÇÃO
INnUSTRIA DE MOVEM
KAPLAN
Classes: 17,34 e 40
Titulo de Estabelecimento

Termos as. 662.242 a 662.214, de
21-9-1964
,Escritório Alcântara Ltda., Administra,
Cão

Tèrrno ako 662.252, de 21-9-1964
Comércio e Represeataçag• •
Walter
Sociedade Anónima
Guanabara

110Ner

flaalstria Brasileira

mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis,, porta-canetas, portecartas, prensas, prendedores de papeis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.° 662.239, de 21-9-1964
Classe 42'
Ela Kaplan 8 Irmãos
Vara distinguir: Aguardentes, aperitiSão Paulo
w's, bater, brandy, conhaque, criveias fernet, genebra, gin, kumel, Deo
se, nectar, purnh, panpermint. situas,
sucos de _frutas em álcool, vinhos, verinuth. vinhos espumantes, vinhos guinados, whisky

'Janeiro de 1965 -

e Participaçõa
São Paulo,

Classe 47
Combustiveis, lubrificantes, substanciai
e produtos destinados à Iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
a gás, hidrocarboretos. -gás metano, baiano e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos, gasolina, graxas. lubrificanm
tas, óleos destinados à iluminação e ao
-aquecimentd, petróleos e querosene
Termo a.° 662.254, de 21-9-1964
Casa Editora Veccrl Ltda.
Guanabara

a.'

Paraná

Classe 32
Um periódico .

• Granja
Santo Antonió

Terra° n.° 662.255, de 21,9-1964
Casa Editora Veccri Ltda.
Guanabara

Classes: 19 e 41
Titulo
n.• 662.249, de 21-9-1964
Adrial Ltda,
Santa Catarina

Adrial
Nome Comercial

•
`Mimo n.• 662.256, de 21-9-1964
Pedro Ernesto Nunes
Santa Catarina
•

•

Termo a.° 662.250, de 2-9-1964
Artesanal Sociedade Civil
Paraná

LrArtezínal Sociedide

Classe 32
Um periódico

tivii

Nome Came:cial

Nome Comerciai

Tèrmos na. 662.241,3 e 662.241, de
21-9-1964
Esl a Kaplan es Irmãos
•

Termo n-0 662.253, de" 21-9-1964
Wa/ter — Comércio' e RepresentacCes
Sociedade Anõnima

Classe 41
Café torrado e moldo.
Termo n.° 662.257, de 21-9-1964
Brasil Refrigerantes Minas S.A.
Minas Gerais

Classe 42
Aguamlente

Guanabara
GR irP47.

"PRORR0GAÇA0

•

• termo n.° 662.258, de 21-9-1964
Nato de Abastecimento "Tentar" Ltda. •
Guanabara

.KAPLAW
•

industria branilejrá

Classe 25
Placas, cartazes, taboletas,
displays, ntamius e wavuras
Classe 33
Serviços , de • administração e partici-

pações em geral
Classe 40
Classe 50
Moveis em geral de- metal, vidro, de
Impressos
em
geral, letras de câmbio,.
aço, madeira, estofados ou n.9,o, incliinotas promissórias e cheques 5 •
sive móveis ara escritórios: Arrn&-lo., •
471:1.5.s.-e para banheiro e para ..0'.1;:at
Têm °662.?45 de 21-94964,1'
usadas almo 4adas, acolchoados para
AgertécnIc4, £P9944F4,r-r-adAssi
móveis, • bancos, balcões, banquetas,
'
Paula
t, bandejas, domiciliares. berços, biombos,
,n
.
cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
r
Tara sala de jantar e sala de vitrns,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
ClasisE3 '14 0,
•
conjuntos de armários e aabinetes para
rp
sem
copa e casinha, camas. cabides, cadeiras Serviços de enge,ski.::t,a..
• geral, terraplanafdst
niratórias„cadeiras de balanço, caixa
pavimentação
•
de rádios," colchões, colchões de molas t

kdeiacNioA-

TEMAII

iiosnuA ~Itã
Classe 47

a°4r"iirdr"--1>
• • '!

"J.`

Classe :47
Óleos
de qualquer espécie pára
nação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semliefirindy4x . n1Orefinaço,„,.,,,„ tateto:a de
óleozmineralso animais ou vedais,
para a.' illiMlnação,'aqiie'ãmento,' lubrificação ou, combustão ; e.,çjrazeim ProdutosR"i'"Óleos 'cOra
frti gákts 'proveniDates de petróleo

Gasolina e óleos lubrificantes
Térrao n.s 662 .259. de 21-9-1964
Pdeeo de Abastecimento "Temer"

LM

Guanabara
•

' POSTO D
ABASTECIMEInd

2m-

T EMAS?'

Classe •17,
• de Estabeleciment‘
Titulo
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Tirmo ta° 662.260, de 21.9-1964
Rato de Abastecimento "Temar" Ltda.
Guanabara

Trino n.° 662.266, de 21-9-1964
vinil Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

(Se ç ão III)
Têrmo n.o 662.272, de 21-9-1964
Elçan Fábrica de Máquinas de
Costura S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

,POSTO Dra
(ABASTECIMENTO

HARTEX

"TEMI" LTDA.

Classe 8
Aparelhos calibradores, aparelhos de
Nome Comercial
alta tensão, amperômetros, aparelhos de
comuniceçáo interna, barometros, bússoa
'rirmo n.9 662.261, de 21.9-1964
Mead Johnson Endochimica Indústria Ias, campainhas elétricas de alarme
contra roubo e incêndio, chaves elétriFarmacêutica S.A.
cas, aparelhos par extinguir incêndios,
Classes: 3 ,e 41
iaoldores, regadores automáticos, voltiSão Paulo
metros, quadros de distribuição elétrica
.

Térmo n.° 662.267, de 21-9-1964
Calçados Odlirena Ltda.
Rio Grande do Sul

o LIRE
Classe 36
Calçados
Térmo na 662.268, de 21-9-1964
Renafe — Rede Nacional de Férias —
Sociedade Civil
Guanabara

Expressão de propaanda
Termo na 662.262, de 21-9-1964
Orlando Schiavon
Paraná

Nome Civil

PRORROGAÇÃO

PRIMOR

RplAFE Rêde Nacional
de Férias

1

Urra() n.° 662.269, de 21-9-1964
Renafe — Rede Nacional de Férias —
Sociedade Civil
Guanabara.

Tiara° n.° 662.2-77, de 21-9-1964
Rotim Palma S.A., Administração a
Comércio — Agricultura
São Paulo
ROCHA PALMA S/A.
riFIAÇÃO-COMEROIÓ-ACNOUUVRA

Classe 6

Torcideiras, binadeiras, meiadeiras, máquinas para branquear tecidos, te c- adeiras ,máquinas têxteis. Motores, macacos,
Nome Comercial
bombas para água, bombas de ar, bomTêrmo n.° 662.278, de 21.9-1964"
bas para fina industriais, abanadora de
cereais aparelhos distribuidores de tin- gocha Palma S.A. Administração
Comércio — Agricultura
tas, prensas industriais, tornos, compresSão Paulo
soloqaa aapJejua and seumbgra 'raios
e mandris (partes de máquinas), velas
de ignição para automóveis, câmbios, e
rolamentos, máquinas de costura em geral, acessórios tais como: lançadeiras,
rodas, bobinas, polias, engrenagens,
transmissões e íiolantes para máquinas
i INDUSTRIA BRASILEIRA
de costura
-

ROCHA PALMA

Toarmo na 662.273 de 21-9-1964
Açolalc Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo

ACOLALC IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA.
Nome Comercial
Têrmos as. 662.274 e 662.275, de
21-9-1964
Açolalc Importadora e Ex'portadora
Limitada
São Paulo

AÇOLALC

Classe 50
Para distinguir: Impressos ern Qat
anúncios impressos, ações, apólices,
Dietas de sorteio, cheques, cartões
marciais e de visitas, dcplicatas, tia
bêntures, envelopes, faturas, folrinhaa
letras de cambio, notas fiscais, nota(
rotaissórias, Bela de corresondéncia, pay.
sagens, publicidade e propaganda ma
geral, recibos
Têrmo n.o 662.279, de /1-9-1964
Lanches San' — Seng Limitada
São Paulo

SAN- SENG,
INDUSTRIA BRASILEIRA]

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Classe 46 _
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Pedra pomes artificial
parcialmente trabalhado, . bronze de
manganês. bronze em paa bronze em
Térmo n.° 662.263, de 21.9-1961
barra. em fio, chumbo em bruto ou
J. Sarcone & Cia. Ltda.
parcialmente preparado. cimento me' Guanabara
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
Classes: 32, 33 e 50 parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
Principe Veste o Homem de Hoje
Insígnia Comercial
em barra, ferro manganês. ferro velho,
E o Homem de Amanhã
gusa em bruto ou parcialmente trabaTérrao a.° 662.270, de al.9-1961
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Mecánica Barcellos Ltda.
lâminas de metal, lata em falha, latão
Classe 36
Guanabara
em Rilha, latão em chapas, latão em
Frase de propaganda
vergalhões, ligas metálicas, iimalhas,
magnésio, manganês, metais não trabaTann° n.° 662.264, de 21-9-1964
lhados ou parciaknente trabalhados, meVISA — Viagens Internacionais S.A.
tais em massa, metais estampados,
Guanabara
metais , para solda, niquel, zinco
Classe 50
Indústria Brasileira
Imressoa em geral, anuncios impresatie,
ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorClasse 21
teio, cheques, cartões comerciais e de
Oaicina mecânica de veículos em geral visitas, duplicatas debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de cambio,
Térmo n.o 662.271, de 21.9-1964 i notas
-fiscais notas. promissórias, papéis
Comércio e Representações de cOrrt
Pelcom
esporidenCia, passagens, pnblie:Classes: 32, 33 e 50
de. Papel Ltda.
dade'-e , pri:g/3agarida em geral, e reábos
Titulo de Estabelecimento
Guanabara .
'
"I
.„
Têrmo
662.276, de 21-9-1964
Ta-mo n. o 662.265, de 21-9-1964 .,
é/arames Sapeka , Importadora Ltda.
VISA — Viralena Internacionais S.A
1,
• 'AN
a r)I gão Paulo
Guanabara

BARCELOS

VISA -Viag9ns
Internacionais

VISA - Viagens

ARAMES SAPEKA
fi2 IMP.PTAD ORA LTDA.

internacionais S. A.
Nome Comercial

Janeiro de 1965 389-

c

Classe 38
Comércio de papéis em geral

Nome Comercial

•
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balela
biscoitos, bombons, bolachas, baunilhas
cala em pó e em grão, camarão, canela,
NO pau e em pó, cacau, carnes, chk
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho creme de leite, cremei
alimenticlos croquetes, compotas, cana
gica. coalhada, castanha, cebola, condia
alentos para alimentos, calorentas,
chouriços, dendê. doces, doces de frua
tas, espinafre, essências alimentares, era-á
padas.. ervilhas. enxovas, extrato de toa
mat., farinhad alimenticias. favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cria.,
talizadas; gricose, goma de mascar, gora
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, hervé
matei hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mata
ias alimentícias, mariscos, manteigas
margarina, marmelada, macarrão, mala
ia de tomate, mel e melado, mate, mak'
tas para mingaus, molhos, oioluscoa,
mostarda, mortadela, nós moscada, ncai
zes; óleos comestíveis, ostras, ovlit
paca piaos, arlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos, pM
tes. petit-pois, astilhas, pizzas, pud4
queijos, rações balanceadas para
mais, requeija/ta sal, sagu. nadinha&
sandsaches, salsichas, salames, sopas eaa
latadas, sorvetes, sucos de tomates e 41
frutas; torradas. tapioca>, tamaras, tallg
rim, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torreei,
toucinho e vinagre
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Termo n.o 662.280, de 21-9-1964
Móveis Estofados Lord Ltda.
Guanabasa

Termo n° 662.286, de /1 -9- 1961
Ivaquitnica Laboratósios S.A.

Alf0
v

Nome Comercial

acp4,

Tèrrao n° 662.281, de 21-9-1964
S. Dias Confecções
' Guanabara

EST O

‘4'‘e3

, Í

ENDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
titsantais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraPuças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
chitas, combinações, carpinhos. calças,
'ale senhoras e de crianças, calções, calças, - camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, co!caiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de angarie, jaquetas, inces,
luvas, ligas, lenços, mantbs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sungas, stolas ou slacks,
tirler, toucas, turbantes, ternos, uni. ormes e vestidos
n° 662.282, de 21-9-1964
'S.'.Dias Confecções
, Guanabara

CONFECÇõES"
ESTORIL.Classe 36
Titulo de Estabelecimento

Termos 'ns, 662.283 e 662.284, de
21-9-1964
Priden Inc.
Estados Unidos da América

COMPUTYPEW
Classe 17
Máquinas de calcular, máquinas de calcular de registro automático, máquinas
e paralheos elétricos de caculnr
•
.
Classe 8
Mecanismos de contrõle elètricamente
operados

José Maria Salles
Guanabara

São Paulo

fVfOveis Estofados
A.
L. OR D' T D

•

frao n° 662.291, de 21 -91961

Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usad .os na medicina
ou na farmácia
Termo n° 662.288, de 21-9-1964
"rosé Moreira de Aguiar
Guanabara

THE

- r 'ane?r e1983
Termo n° 662.297, da 214-1964
José Maria Saltes -Guanabara

Indústria Brasileira".

Indústria Brasileira •
Class; 48
Produto de toucador (Agua de colónia.
Claase 48
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
Produto de toucador (Agua de colônia.
pó de arroz
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
pó de arroz
Termo n° 662 .292, de 21-9-1964
José Maria Sanes
Termo "si' 662.298. de 21-9-1964
Gu ar &bera

Jé
-

TAirne

José Mvia Sanes
Guanabara

'tIndústria Brasileira:s

Classe 48
Produto de toucador (Agua de colônia,
extrato, loção, sabonete, brilhantina. e
• pó de arroz
Térmo n° 662.293, "de 21-9-1964
José Maria Mies
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 48
Produto de toucador (Água de coionia.
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
pó de arroz

Tèrmo n° 622.299, de 21-9-1964
Classe 32
losé Maria Salles
kin,.....ques, anuários. ãlbans impres-.Guanabara
aos, cartazes, catálogos, jornais nano
-- •
nais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda em rádio.
Indústria Brasileira,
televisão, jornais. programas radioffittiAt4i
cos, peças teatrais e cinetnatográíicas
Classe 48
',Indústria Brasileira
e revistas impressas
Precluto de toucad
(Agua de colónia,
extrato,
loção,
sabonete,
brilhantina
a
Têrrno n° 662.289, de 21-9-1964
pó de arroz
José Moreira de Aguiar
Classe 48
Produto de toucador (Agua de colónia.
Termo n° 662.294, de 21-9-1964
Guanabara
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
José Maria Salles
Guanabara
pó de arroz

CHANCELER

Termo n° 662.300, de 21-9-1964
José Maria Salles
Guanabara

A ENTREVISTA.,
ESPORTIVA.

Indústria Brasil:Á»

Classe 32
Classe 48
Para distinguir: Almanaques, anuários. Produto de toucador (Agua cie COYSIVa•
albuns impressos, boletins, catálogos, extrato, loção, sabonete, brilhantina e
edições impressas, folhetos, jornais, lipó de arroz
Indústria
vros impressos, publicações impressas.
raorgaos de publicidade, programas
Tétano na 662.295, de 21-9-1964
diofônicos e rádio-televisionados, peças
Classe 48
José Maria Salles
teatrais e cinematográficas, programas
Produto ck toucador (Agua de colônia.
Guanabara
diofõnkos e rádio-televisionados, peças'
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
•
circenses e revistas
pó de arroz
Têrmo a* 662.290, de 21-9-1964
José Moreira de Aguiar
Guanabara

Indústria Brasileira

Têrmo si' 662.301, de 21-9-1964
M. Villa Lobos Representações
GuarAbara

Classe 48
Produto de toucador (Agua de colania.
extrato, loção, sabonete, brilhantina e
pó de arroz

Têrmo n° 662.287, d 21-9-1964
I T,Carmo n° 662.296, de 21-9-1964
José Maria Sallas,.
Soaza, Seabra 8 C.1a. Ltda.. Instituto
Classe. 0'2.t s
Therapêutico Orlando Ransel
w
,
f;,1,
aa : ai, 'Ga...aliai
Pata, distinguir: Álbuns, anuncioa em
Guanabara
geral e especialmente em ateley¡são; bro,
OS" •
churas, catálogos, 'folhetdd,`:^ltapressos
em geral, jornais, livros impressos. tia"
oéis de música e outros papéis impres--, peças cinematogràfiéas, peças tea:,
trais, peças de televisão, programas ra- )! Indústria Brasdein:
Classe
1"
diofónicos. programas de cinema, 'proSubetànc¡as é preparações químicas
gramas de televisão, propaganda sal
Class> 48
usadas roas indústrias e nas análises
geral, propaganda radittfón,icaaetn" tele- Produto *ria c-Mandos (Agua ' de . co:ánir., quitnicas. Substâncias e preparações
"Classe 3
i
jornais,
publicaçaa!s
em
géral
visão,
em
Um produto farmaceutico intlicado
extrato, loção, sabe:iate. baliiaraina e
químicas e anticorrosivas e antia
e revisa
"
tratamento da tuberculose
pó de arroz , .
oxidante

iridústrià erailçar,

•
"
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-Têrmo a 662.302. de 21-9-1964
São Paulo Mpargatas S.A.
São Paulo

aiarta
Indústria Brasilein
Classe;36,
,.
Para distinguir. 'ArtigOs • de, vestuários
e ne:Pas teitas . era gerai: A.gasalh.is
asa :iram. alpareataniguas, beasas.
batas., botinas, .41justS2L. ,spoinas. baba-

dourai. boaes,,e9pacesassetarsoias. cara
pinas, casação, coletes, capas, chatas

cite necols, calçaeld nthapéus, cintos
cintas, combinaçOes, carpi:lhos. calças.
de senhoras i -de crianças, calções.
-camisas. -cará:isolas; camisetas,
saías, casacos, chinelos, .dominas, adiarpes fantasias, fardas para militarei; 'colegiais. fraldas, galochas, gravatas. jorras, logos de lingerie. laquetas. laquês,
¡seios, trontetras para vetemos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto jurgõe.s
manivelas, navios,- ônibus, para-choques.
para-lamas,- para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculos, selins, tricides, tirantes para veiculas vagões, veiocipe.
des, varetas de controle do atogaaor e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Têrtno n° 662.303, de 21-9-1964
Amoldo Cabral
Santa Catarbeá

Classe II
Para distinguir: Alimentaçao para aves
e animais, arroz, entendam, araruta,
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim; alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camarao. canas, carne de bago. *cucar, café, cravo canela cebola
alho- azeite, haura, massas alimentícias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de leite, creme de muro, condimentos, crustáceos, chá, cravo, cai*.
magica, charque, cõcos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces. de
tomate e de carne, ervilhas, enatava,
erva-doce. e.ssenncias para balas, para
doces e para Cimentos, flgada.' frutas.
Irutas secas. em caldas, cristaliz gdas e
compotas, féculas, figos, flocos, -fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, geléia., geléias de mocotó
g oiabada, gorduras, grão de biro,) glasés, glicose, gelatinas. gránulosontiguas
linguiças, leite, lon gos, lombo, leite con densado, leite-em pó, legumes, lentilhas
lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
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manteiga, mostarda, mariscos, maluscos.' cronógratos, combustores de gás, cid&
nano n° 662.306, de 21 - 9 - 1964
•
molhos, margarma, massas alimentimas sestros. cristais de rádio, condensadoCompanhia Construtora Capua
Capua S.A,
e de tomate, melado, milho, noz:mosca- res comutadores, cortadeiras para fotoda. Óleos comestiveis, ostras, pauis, pes- grafias, chaves de -alavancas, chaves
Guanabara
segada. peixes. pescados, panetones automáticas, capacitares de bloqueiopasta de amendoim, pildes, patês, pas. capacitorés eletroliticos, calibradores.
tulhas, pó para pudins. salinas, 'pães. conservadeicas para pr i xes . e carnes
pães de fôrma, pimenta, presuntos, pol- enceradeiras elétricas. es:alaá para rãvilho, queijos, quisera d. milho, 'rações diiV estufas, engenho de assar caron.
tadas, sucos de trutas, salsichas, sal, encoralodes de cabeie elétrico, emper
toucinho, tremoços, trigo torrões. tos- rómétros. esticadores de luvas. espelhos
Classe J3
balanceadas, requeijão, rascas; sag U, de plástico para eletricidade, esterilizaTitulo
radas, tâmaras; tapiocas, vinagre dores, extintores de incêndio, 'ferros eléTermo n° 662.307. de 21-9-.I964
tricos de passar e 'engomar, ferro de
Termo rO• 662.304,- de 21-9-1964
scIdar elétrico, filtros é aparelhos fil- "Supertintaa" S.A, — Indústria
ABC — Ráádio e Televisão S.A. 4.- 'antes. filtros para Oleias, filmes fala- Tintas para Construção e Conservação
São Pauto
•São Palito
dos, fogões', fogareiros elétricos. fusi
vis, fil es revelados, faróismcomo aCessósias de veicu/os para sinalização e
para iluminação • em "geral, fairmas eléSupOitintas SIA. -,In4t4tria
tricas, fervedores, frigoríficos, fotómede
Tintas Para Construcão
tros, fios elétricos, filtros de. interfert';,ncie, topógrafos, garrafas tértnieas, ga'-e Consetvaçáo
sómetros, geladeiras, globos para lâm,
globos
para
lanternas,
globos
padas
Nome Comercial —
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes. hidr8metros, incubadoTermo n° 662.308, de 21;-91964 'ti
ras, indicadores de vácuo, histramentos "Sitmtintas"
S. A. — Indústria de
de alarme, interruptores, isoladores, lâm- Tintas
para Construção e ConsFrvaçãci•
padas flsh, lamparinas. lactemetros, lenSão Paulo
tes, liquidificadores, lanternas -mágicas.
Classe 8
Para distinguir: Abajour. acumina-rores, lanternas de pilhas, limpadores de paacetinõmetros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezeiras para veículos.
maçaricos de soldai.. caldear e
e freqüência, anenuknetros, aparelhos lunetas,
de televisão, apsreihos de ar condicio- cortar, magnetos. marcadores de passanado, aparelhos para iluminação, inclu- gens, medidores, medidores elétricos,
sive os considerados acessórios de veí- microscópios. misturadeiras, máquinas
culos, aparelhos para anúncios mecâ- falantes, mostradores para rádios, miIndústria Brasileira
nicos, aparelhos aquecedores e" medi- arares:ase máscaras. contra gases; micra..
dores, aparelhos cromográficos, apare- metros, níveis, óculos, objetivas fotolhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráncas: pilhas elétricas, podacnetros.
Classe 1
gistradores e medidores de distancias, pluvidnietioe pinos e tomadas, paee'o•
acetona, ácidos, acatatos,
aparelhos para purificar águas, apare- de pressão, pilhas sêcas elétricas para Absorventcs,
lhos de sinais lampejantes. aparelhos transistores, pistolas de pintura, plugs agentes químicos para o tratamento e
reguladores de gás, aparelhos de, gal- painéis de tarsos. quadreis distribuido- loução de fibras, tecidos, couros e cevanoplastia, aparelhos didáticos, apare- res pick-ups, para-raios, propulsores lulose ' água raz, álcool, albumina, anls
lhos cinematográficos, aparelhos auto- qca imaciares de óleo, quadrantes e sex- tinas, alumen, alvaiade, alvejantes ias
para observações astronóm'xa, dustriais, alumiai° em pó anioniaco.
máticos para acender e regular gás, taates
refrigeradores, rádios transistorizados antioncrustantes, anti-oxidantes, andaparelho para separar café, aparelhos refletores
reostatos, relógios de ponto oxidardes, antl-corrosivos, anti-detonan•
para aquecer edifícios, aparelhos para
de pulso, de bolso, de parede, desperta- tes, azotatos, á gua acidulada Para
experimentar drenas, aparelhos para' dores,
contadores e medidores de quan- acumuladores, água oxigenada para
destruir insetos, aparelhos de ótica,
, e volume, radiadores, rádios, re- fins industriais, amónia; banhos para
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade
aquecimento de água, aparelhos gera- tentores de graxa e óleo, receptores, galvanização, benzina, benza betumes,
regadores 'automáticos, registros para bicarbonatos de sódio, de potássio' cal
dores eletro-químicos, aparelhos para' vapor,
gás, água e outros líquidos quan- virgem, carvões, carbonatos, catalisarecepção e reprodução de sons e sonidos, aparelhos automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas, dores, celulose, chapas fotográficas,
passar, aparelhos para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrige- composições extintores de incêndio, cloe legumes, aparelhos de alta tensão, ração doméstica e industrial, registra- ro, corrosivos, cromatos, corantes, creias
dores, resistências elétricas, reles, soraparelhos de proteção contra acidentes veteiras,
elétricas caseiras, sotas; descorames, desincrustantes, diss.
de operários, .aparelhos afiadores de scemetes,sorveteiras
emulsões fotográficas, eixosinaleiros,
de alarma, solventes;
ferramentas, aparelhos distribuidores de soldadores elétricos, sereias
fie, éter, esmaltes estereatos; fanal, filtoca-discos
tomasabau e. de desinfetantes para instala- das e Interruptores elétricos, torneiras, mes ,iensibilizados para fotografias, (rições -sanitárias, aparelhos esterilizadotubos acústicos termõmetros para obser- xadores, formal, fosfatas Industriais, fósres. aparelhos gazeificadores, aparelhos vação
meteorológica, telescópios, tacõ- foros industriais fitioretos; galvanizadopara análises, aparelhos ozonizadores.
metros,
televlsào, taxímetro, torradores res, gelatina para fotografias e pintura.
a:orelhas •psateurizadores, aparelhos re- de cereais,
trenas, transformadores, kle giz, glicerina; hidratas, hicirosuffitota
guladores e estabilizadores da pressão lçfones, tostadeiras,'
telégrafos, tripés impermeabilieautes, toduretos; lacas;
e do fluxo de gases e líquid-A. apare- para
fotografias, válvulas para rádios, massas para pintura, magnésio, mer•
ihos para salvamento' e para sinaliza- válvulas
de descarga, válvulas de re- curica nitratos, neutralizadores, nItroce- •
çan, aparelhos para escampristas. apadução,
vacuametros,
válvulas elétricas lalose; óxidos, oxidantes, óleos para
relhos • para limpar vidros, sparelhos
pintura, óleo de hailaça; produtos milde vácuo, ventiladores
para combater formigas e outras pramicos para Impressão, potassa induzgas, aparelhos automáticos acionados
Tinno n 662.305, de 21-9-196(
,trIal. papéia em ulsionáveis para
a fo..
pela introdução de moedas, aparelhos
Editdra TV Sul Ltda.
tografia, papéis de turnesoh papéis
heespargidoree aparelhos a instrumentos
Rio Grande do Sul
liog ráficos e he
llocopistas, película/
de cálculo, aparelhos para observações
sensíveis papéis para .fotografia e anã:futicas, aparelhos termostatos, atitolises de laboratório,
nõtnetros, aspiradores de pó; "aeróme. potassa,
uinze Dias na TV Pós metálico: parapigmentos
a coinposiçáo de
tros, acendedores elétricos, alto falantintas,
,
prep
t.,.• •
arações para fotografia*,
tete aplicadores elétricos, antenas,'4.baprodutos para
niquelar, p ratear e croBRASILEIRA
terias de .acumuladores, bateriess,'balane ri • tesoani
çai 'comuns',"lééicasi bartfinietroi, ¡binóculos, 'Atoleis," beibinaS,' bobinas -elé- [toe; siegbaW.32
sa
tmoa;bra'roca
ptr
ievr
utro
tos, rpseani
arlivdi
esali
tricas (exceto para fins curativos),
cirils'atin
lure
tore
tas
s,vesileacan
rri
IImpres- silicatos, soda cáustica,
soluções °ftecai
quíbalões cle„-sdanipainhast elétrichs~as so,"cartazes,; catálogos.'álbuns
m
loraa
is
nacoicas
de uso 'industrial, solverites,
medidoras, bússolas, baterias elétricas, oaCtiT esf' f50?iir4. publicações impem
fatos: tintas em pó. liquidas, sólidas
bules elétricos, buzinas, ;-buzinas para saltn 'O•eVigii`i?-q paganda
em rádio ou p
bicicletas, caixa de descarga, câmaras g ie;irisidoi
astosas para madeira, ferro, pares
&IQ on ficas fotográficas' chassi see-de,,, is-se • se. fri-afS' . programas radiofôni- des. contruçõoa, decorações, couros, te. 3
peça
,
rin
.
r-ats
e
r
nematográficas
rádios, • chaves elétricas,
eidos, fibras, celulose, barcos e velr,"-"'?5 impressas
painhas, cinema téigra tas, crrin&w.-tra.;
ei:roa, talco industrial. thiner,
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•

Termo e-662.309, de 21-9-1964
Augusto Barreto
Gudanabara

soda cáustica, soluções químicas de uso robe de chambre, tonto, sobretudos,'
deira, Serro, paredes, fibras, talco In- tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
dustrial, thiner, vernizes e zango

FRUMENTUM
Ind. Brasileira)

• Na *9 Io. iPi 501 te 17 lua,
11~4~ AV go ...9omol0.411

t

T( tOt 2524

ARACAJÚ

Janeiro de 1963
662.327 e 662.328,
22-9-1964
José Dicciardi

Tirmoa na.

s3Iventes, tintas em p6, 11-1 suspensórios, saídas de banho, sandálias,
1 industrial,
quidas, sólidas ou - pastosas para ma- meteres, &horta, sungas, atolas ou dadm,

Têrmos ns. 662.315 e 662.316, de
22-9-1964
"Nstificio Frumentum Ltda.
São Paulo

•

(Seção 111)

5

lasse 50
Inpressos
Classe 41
FarinSas de trigo, macarrão, massas
alimentícias
Térino n° 662.317, de 22-9-1964
Móveis Prac!-) Ltda.
São Paulo

Clase 41
Café
Termo n'k, 662.310, de 21-9-1964
Thebirmingham Smallarmsco, Ltd.
Inglaterra

efasse 21
Automóveis, caros, bicicletas e
motocicletas
Termo n° 663.313, de 22-9-1964
"Metalfrio" Indústria e Comércio ue
Refrigeração Ltda.__
São Paulo

METALFRIO
.Ind. Brasjlejfá

PURCTEX
Ind. Brasileirr
Classe 46
Sabão detergentes
Classe 1
Para distinguir' Absorventes, acetona,
ácidos, acetatos, agentes quimicos para
o tratamento e coloração de Sibras„ tecidos, couros. e celulose. agua raz, álcool, albumina, anilinas, aiumen, alvaiade, alvejantes, aluminio em pó, amoniaco, anti-incrustantes, anti-oxidantes,
anil-corrosivos anti,detonantes, azotatos.
agua acidulada para acumuladores, agua
oxigenada para fins industrils,
banhos para galvanização, benzinas,
benzol, betumes, bicarbonato de sódio,
de potássio, composições para estintozes de incêndio, cloro, corrosivos, cro-:
matos, corantes, descorantes dseincrustantes, dissolventes, emulsões fotográficas , enxofre, éter, esmaltes, fenol, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfatos Industriais, fluoretos, fundantes p-a
ra solda, gelatinas para fotografias e
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mercurio, nitratos, óxidos, oxida/ma, óleos
pára pintura, óleos de linhaça, prociutos quimicos ara impressão, potassa Industrial, produtos para niquelar, pratintas, prussiatos. reativos, removedores,
reveladores, sais, silicllatos, secantes,

São Paulo

São Paulo

"THE REBELS"
Ind .Brasi leira
Classe 8
•
Discos gravados e filmes revelados
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletlna
Impressos, crõnicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrals,
programas radiofônicos e programas
de .televiso

-AMERICANOS
End. Brasileiral
Classe
Impressos
Termo n° 662.322, de 22-9-1964
Restaurante Tumiard Ltda,
São Paulo

Têrmo a° 662.329, de 22-9-1964
José - Ricciarru
São Paulo

PTJMIARO

Tt'nd.. Brasileira-

"THE RE 133 Lgi "

Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maionezes, rizotos, lasanhas,
macarronadas, pizzas. saladas diversas,
feijoadas, arroz, feijão, arroz de braga,
' Classe 46
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil. bife a milaneza, bife a cavalo, a porágua lavadeira, água sanitária, cera pa- t oguésa, ravioli, gnochi e churrasco
ra osalhas, detergentes, esponjas de
Termo n9 662.323, de 22-9-1964
aço, fósforos, lixivia, lixas, lã de aço,
Pilotos_ Cristais Limitada
pomadas para calçados, palh de aço,
São Paulo
preparados para polir e limpar madeiras, vidros, metais e objétos, panos para puilr e para limpeza, pnos de esmeril e materil abrasivo empregado na
limpeza de metais e objetos, salões em
geral, saponáceos, véla. s e velas e base
de estearina

PRADO
Ind. Brasileira -

PILOTUS

Têrmo :V 662.318, de 22-9-1964
S.B.L. — Sociedade Brasileira de
Lubrificantes S.A.
São Paulo

S.B.L.
Ind. Brasileira

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
de refrigeração' e sorveterias
Têsmos as. 662.311 e 662.312, de
22-9-1964
Indústria Q.uirnica Purotex Ltda,
São Paulo

Tèrmo a' 662.321, de 22-9-1964
Casa dos Lampiões Americanos Ltda,

Classe 47
Lubricidantes •
Têrmo n° 662.319, de 22-9-1964
Lavanderia Santa Edwiges Ltda.
São Paulo

Termo n° 662.320, de 22-9-1964
Modas Ramon Ltda,
São Paulo
RAMON
-Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, 'chapéus, cintos
cintas. combinações, =pinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie. jaquetas, laques,
luvas, ligas, lançou. mantõs, meias.
maiôs. mantas. mandrião. manilhas. paletós. palas, penhoar. polover, pelerinas.
peugas, ponches. polainas. pilamas, punhos, perneiras, quimonoR regalos;

Tèrmo n° 662.330, de 22-9-1964
Leónidas Zacharladis
São Paulo

• ZAC-PLAST
Ind. Brasileira
Classe 35
• Artigos da classe
Termo n' 662.331, de 22-9-1964
Primeira Editõra Promocional Ltda.
São Paulo
fRIMEIRA

Classe 10
Artigos de cristais, vidros, porcelanas,
cerâmicas e outros produtos
similares
Têrmo n° 662.324, de 22-9-1964
Luminoplast Ltda.
São Paulo

•

Classe 50
Artigos da classe

Térmo a* 662.332, de 22-9-1964 •
Super-Cerrnado
Vilas das Merces Ltda.
•
São Paulo
VILA DAS MUGES

• Ind. Brasileira

LUMINOPLAST •

Brasileira

Classe 33
Lavagem de roupas

èlasse 33
Titulo

EDITORA
PROMOCIONAL
Ind. Brasileira

SARL EDWIGES
i nd.

de

Classe 41
Artigos da class...
Classe 34
Termo n° 662.333, de 22-9-1964
Para distinguir genèricamente artigos
Salvador Pescuma Russb 6 Cia. Ltda.
para decorações
São Paulo
Tèrmo n° 662.325, de 22-9-1964
Socibra — Sociedade Comercial
Ind. Brasileira
e Industrial Brasil Ltda.

JUQUITA

Oultua

Classe 41

Balas

kycialli4 jewweileOuladt"ii
,

Tênno n• 662.334, de 22-9-1964
Salvador Pescuma Russo 6 Cia, Ltda,
São Paulo

Nome Comercial

Termo n° 662.326, de 22-9-1964
Indústriá de Feltros Lua Nova S.A.
São Paulo

JUKITA
Ind. Brasileira:
Classe 41
Balas

trid.Braalleira

•

Termo n° 662.335, de 22-9-1964
Pbsto de Carnes Alfaia Ltda.
São Paulo

,
ALFAIA
Classe 34
de eir
nesil
Ind.
B:a
Para distinguir: Os seguintes artigos,
cortinas, cortinados, capachos, enceraClasse 41 dos, linóleos, olea-1 .,,, passadeiras, pa- Carne de boi,
cabrito,
a carne
nos para assoalhos (s paredes e tapetes, de Porco e carne de vitela, bem como
carpete.:
aves batidas
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Crérmo a* 662.336, de 22 -9- 196*
Móveis Aza Branca 13.A.
Paraná

rAEA
,and. ereffeliW'
Classe 40
W.rmtirlos, camas, comodos, cadeiras,
estantes, mesas. mesinha e sofás
Tércno n° 662.337, de 22-9-1964
Editóra Cletánea Limitada
São Paulo

PROGRAMA
TURSSTIGO
DE SIO PAULO
Ind. Brasileirt
Classe 32
Uma publicação especializada em
turismo
Têrmo n° 662.338, de 22-9-1964
Plakinel — Indústria de Plásticos Ltda.
Sá° Paulo
PLAKINEL
In diSE t ri

a Reagiletra

. Classe 28

Para distinguir:- Artefatos -de matacial
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias ani. mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
• armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele 4ones, baldes, bacias, boi, sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
- caixas para , acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
batérias, coadores, coos, canecas, co%eras, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.

caixas para guarda de objetos, crtu
chos, coadores para chá, descansu para
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas 'de plástico
para sorvetes, colherinhas, pastilhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para survetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-raidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarniçõos, guarni• ções para chupetas e mamadeiras; guar.
nIções para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarni.ões Je material plástico para ctensillos e ohjetos
• • guarnições para bolsas, garfos. galeriar
para cortinas; jarros. laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, -malas;
orinois, pendedores de roupas puxado-,
rei paia móveis, pires, pratos, palitei.
rol, pás de cosinha, pedras pomes, uti-

rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
l anes, carretéis par tecelagem e guar"Icem de material plástico para indústria geral de plásticos
Termo n° 662.339, de 22-9-1964
Penac Peças Nacionais Ltda,
Sáo Paulo
I PENAO

:Ind. Brasileira —

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
TArmo n° 662.342, de 22-9-1954
integrantes: Aros para bibicletas, autoSuper Manchão Ltda.
móveis, auto-caminhões, aviões, amorr "- Paulo
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, ' braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
-SUPER MANCHÃO
carros, tratores, carros-berços, carrosn NO. BRASILEIRÁ,
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cebos de veiculos
carrinhos para máquinas de escreverClasse 39
corrediços, para veículos, direção, desli- Para distinguir pneumáticos e câmaras
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elede ar
••
vadores para pas,sagelros e para carga,
Têrrno n° 662.343, de 22-9-1964 —
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
• Confecções "Jornin" Ltda.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
São Paulo
—lates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guldãe
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- Ic- IND. BRASILEIRA '
rantes para veículos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador 'e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Classe 36
• carros, toletes para carros
Para distinguir: Artigos de vestuários
Tênno n° 662.341, de 22-9-1964
e roupas feitas em gelai: Agasalhos.
aventais, alparcatas,• eiláguas, blusas,
Cadima — CoTeércio, Importação,
botas, botinas, blusões, boinas, babaExportação e Representação Ltda.
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
puças, casaçáo, coletes, arpai, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, cai-pinhos, calças
de senhoras e de crianças, .calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
IND. BRASILEIRA
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
idas, casacos, chinelos, dominós, acharClasse 35
pes, fantasias, fardas para militares, coCou'ros e peles preparadas ou não, ca- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gormurças, couros, vaquetas, pelicas • ar- ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas maiôs, mantas, mandrião, manilhas, P a
chicotes de couro, carneiras, capas para
-letós,pa enhor,pulve rinas,
álbuns e para livros, enibalagens
penas, ponches, polainas, pilamas. pu.
couro, estojos guarnições de couro para Elos, perneiras, quirnonos, maios,
automóveis, guarnições - para porta-blo- robe de chambre, roupão, sobretudos.
cos, malas, maletas, porta-notas, porta- sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras tuler, toucas, turbantes, ternos, unide couro, rédêas, selins, sacos para
formes e vestidos
gem,- sacolas, saltos, solas e solados,
Têrmo n.e 662.344, de 22-9-064
• tirantes para arreios e valises

JOMIN

CADIMA

Têrmo n° 662.3.40, de 22-9-1964
Indústria e Comércio de Tintas Fixa Ltda.
São Paulo

• FIXAM

gos, protetoes para documentos, puB,aerileira
xadores. de - água para uso doméstico
porta-copas, porta-niqueis, porta-notas,
Classe 1
porta-documentos, placas, rebites, rodi- Para distinguir: Ac1dos em greal, água

nhas, recipientes, suportes sunortes tara
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
:tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamenro, : yasos, xI, caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes. pari, ho- parr
cortumes. para tuarelneiros. ara s:rpatetras, para vidros, pasta adesiva para
Correias, _pasta e 'pedras para afiar

ioduretos, laca, magnésio, materiais co.
untes e descorantes, nitratos, exigenio,
potassa, potassio de sódio, preprados
quimlcos usados em laboratórios fotográficos, produtos químicos para tirar
manchas, produtos químicos para pintura, reveladores ..atográficos, sa:s quimicos usados nas industrias, -solução
para pratear, solutos, soluções quimica
para pintura e fotografias, solvoutes,
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó,,
e sólidas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetur, vernites químicos, e -zinco

raz, água oxigenada, alcoois, alumen,
aluminio em 6 para pintura, alvaiade,
amoniaco, anti-corrosivos,- quiuticos, arsenico, azul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos, em geral carão, cloretos em
geral, corantes, creosoto ,,para indústria,
dissolventes, "esmaltes quimicos, fenol e
seus derivados, fumo necjro para aplicação em pinturas,- glicerina rara apli•
cação industrial. rid-atos, hidrogénio •
hiciroquinina,
hiposulfitos.

Paneiro de 1965 393
extrato de marte fermentado, fernen ge.
nebra, gengibirra; gin, gingen kirsch,
kumrael; licores; marasquinhos; nectar;
piperment, ponches; rum, sucos de frutas com alcool; vinhos, vodka;
whisky
•
Têrmo 11. 0 662.346, de 22-9-1961
Comércio de Jóias Jomil Ltda.
San Paulo

•

•

10MIL
IND. BRASILEIRA
Classe 13 .
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adeornos de metais preciosos, semi-Preciosos
e suas imitaçõe., alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,

balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meatl precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
...ontas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, Sio de ouro,

fio de prata, fivelas de metais preciosos, gaireteiras o metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos.,
semi-preciosos e su'as imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp sedosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de -salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, raças de metais prado.
aos, talheres de metais preciosos, turI•
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de Metais preciosos
Têrmo n.° 662.348, de 22-9-1964
Proquikeler Produtos Químico Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

'‘ D RO QUI KELER"
IND. BRASILEIRA
Classe 1
Para distinguir: Atidos em greal, água

raz, água oxigenada. alcools,
alumiai° em 6 para pintura, alvaiade

araoniaco, anti-eõrrosivos, quimicos,
senico, azul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos, em geral carão, cloretos ert
•
geral, corantes, creosoto para indústria,
NTOM11,11
dissolventes, esmaltes químicos, fanal ê
Brasileira
.Ind.
seus derivados, fumo negro para aplicaça° em pinturas, glicerina para aPII.
cação industrial, ridratos, hidrogénkit
Classe 42
hidroquinloa, hldrosulfitos, hIposulfit4
Açúcar, álcool e aguardente'
loduretos, laca, magnésio, materiais er• Têrmo n.o 662:345, de 22-9-1964
rantes e descorantes, nitratos, exigêni0,,
• Comércio de Bebidas Pompéia Ltda. potassa, potaado de sódio, preparado*
•
São Paulo
quimlcos usados em laboratórios fota-i
gráficos, produitrs quImicos para tirar
manchas, produtos químicos para pintura, reveladores Sotográficos, sais quimicos • mudos nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções química
IND.SRASILEIRA
para pintura e fotografias, solvente
Classe 42
.
selfatos, sulfito tintas liquidas em pó,
Pa- :t Aguardente, aniz, ape- e sólidas,, tintas preparadas para vulcarit:vos: •bagaceira, batidas, brandy bit- nizar, tintas ara , uso na indústria e na
ter: cachaça, cervejas, cidra, conhaque; arquitetur, vernizes químicos., e zinco
"Mercantil Antomar Ltcla
São Paulo

*POMPIA'
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Termo ai 662.347, de 22-9-1964 .
-st IndústriPEletrónica M. A. W. Ltda.
São Paulo
I
'
•

Térnao ta.0 662.351, de í2-9.1964
lhos reguladores e estabilisadores de . Termo e .662.356. de 22-9-1964
LUC,ity .Material de Escritório Ida.. pressão e de fluxo. de gazea e líquidos
Sociedade Agrícola Timbõ Ltda.
São Paulo
São Paulo
aparelhos termostatos, aritonõmetros.

aspiradores de pó, seremetros, -acende.
TIMBO
dores • elétricos, barômetros, bassolas.
Ind. .,Braejleira
baterias elétricas, caixas de descarga
• A •-W ."
. Classe I .
comutadores de gás, cidómetrasa chaves
automáticas, • calibradores, esterilizado Máquinas e atensilios para serem veaIND. 8RASLEIRA
rei, filtros e aparelhos 411trantes, fotó- dos exclusivamente na agricultura e
• Classe
•
metros, gazannetros, hidrómetros, indi- aorUcultura a saber: arados, abridores
Para diagngulr: Condensadores eletrocadores de vacila, liquidificadores, me- de sulcos, adubadeíras, ancinhos me/Ricos, capacitores elétricos, condensadidores, microscópios, micrómetros, po- ránicos e emOilhadores combinados.
dores elétricos, filtros elétricos. elimina8,1DuSTRÀ BaAtILE'114
dõrnetros. pluviórnet.-os, • pirómetros, "arrancadores mecânicos para agriculdores de interfe.ancia, aparelhos recepqueimadores de óleo, reostatos, conta- tura, batedeiras para cereais, bombas
tora se transmissores de rádio e de tedores e medidores de quantidades e - vo- paar adobar. . ceitadeiras. carpideiras,
•
Classe 17
•
levisão e partes e equipamentos usalume, registros para vapor, -agua, gás e ...ettados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores.• debulhadores.
a, ' dos para ou em relaçào aos mesmos. Artigos para escritório, almofadas para
ourtos licitados, reatores, ralais, termôunidades • de 4ornecimento de energia carimbos, almofadas para tintas, abri- metros. telescópios, tacómetros ,taxime• destocadores. ,,cfeSentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificario.
aelétrica. - conversores e transformadores dores de cartas, arquivos, borrachas.
troa. ventiladores e velas elétricas
res, enchovadeira& lacas para maqui
elétricos, dispositivos e unidades rota- berços para mataborrão, borrachas para
nas agricolaaaa"farradeiras, gadanhas,
Termo n.° 662.355, de 22-9-1964
tivos eléttacos de televisão e de - rido colas, brochas para desenhos, cofres,
para''' arada ri fadei de cLtuos
canetas,
canetas
tinteiro,
canetas
para
Plásticos
"jorey"
Indústria
e
Comércio
antenasála, televisão e de rádio. instruau
4 dentes. "aul4iiifiás utedeirai para
desenho,
cortadores
de-papel,
carbonos,
Limitada
clero
mentos ale " Precisão, instrumentos.
agricultura, maquinas inseticidas, mátificos,..,aparelhos de uso comum; ins- carimbos, carkabaçlores, cola para papel,
São Paulo
quinas vaporizadorãs, máquinas .ds
trumerite• aparelhos didáticos, moldes coladores, compassos, cestos para cormungir, máquinas niveladoras de terra,
desenhadores,
duplicadorespondência,
de' toda espécie, acessórios de apamáquinas perfuradoras para a agriculrelhos 'eldlirlaos (inclusive válvulas, Iam. res, datadores, estojos para desenhos,
JORET
tura, máquinas de plantar, inotocharestojos
para
canetas,
estojos
com
sairias,
Ind. Brasiletra
padas, Cai-nadas, fios, soquetes. etc.):
ruas, máquinas regadeiras. máquinas ae
esquadros,
estojos
para
lápis,
espetos,
aparelboOotagráticos. radiofônicos, clroçar, de semear. para sulfatai de
nematografIcos.' máquinas falantes, etc.. estiletes para papéis, furadores, fitas
:arguir, de triturar, de esfarelar terra,
para máquinas de escrever, grafites
Dam. Irrigação, para matar tarmigas e
discoa- gravados e filmes revelados
Classe 28 para lapiseiras, goma arábica, grampeaPara distinguir: Artefatos de material outros insetos, para burrifar e puiveria •
dores,
lápis
ma
geral,
lapiseiras,
maTermo-n.° 662.349, de 22-9-1964 .
lar desinfetantes, • para adubar para
quinas para apontar lápis, minas para plástico e de nylon: . Recipientes fabri- agitar • espalhar palha, para colam
Multicolor Ancalizaçao Técnica
cados
de
material
plástico,
revestimen
grafites, minas para penas, máquinas de
Limitada
a
a.aodão, para colher cereais. máquinas
escrever, máquinas de calcular, maqui- tos confeccionados de substancias ani- amassadoras para fina, agricolas, de
São Paulo
mais
e
vegetais:
Argolas,
açucareiros.
nar de sornar. máquinas de multiplicar.
zorta: árvores, para espalhar para camata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- armações para óculos, bules, bandejas. pinar. máquinas combinadas para sebos, porta-lápis, porta-canetas, porta- bases Para teleaanes, baldes: bacias, bol- meai e cultivar. de desbanar, para encartas, prensas. prendedores de papal, sas, caixas, • carteiras chapas, cabos gem, máquinas toscadoras. ordenado.
pascer:jos para papéis, perfuraaores. para ferramentas e utensílios, cruzetas, res mecânicos, raiarkwes mecânicos. roréguas, raspadeiras de borrões, atenrais caixas para acondicionamento de ali- los compressores para a agricultura, •
para mimeógrafos, tintas e tinteiros mentos, caixas de material plástico para sachadeiras, semeadeiras, sr.cadeiras,
baterias, coadores, coos, canecas, ca- gecadores de teria tosadores de graTermo n.° 662.352, de 22-9-1964
nina capas para álbuns e pari ilaros nia, tratores agricolas, válvulas para
Henrique Jorge Monteiro Filho
cálices, cestos, castiçais' para velas.
má quinas agricolas
caixas para guarda de objetos. crtuSão Paulo
chos, coadores para chã, descanso para
Têrmo nc 662.357, de 22-9-1964 pratos, copos e copinhos de plástocc
Confecções Laertex Ltda.
para sorvetes, caixinhas de plasaco
São Paulo
para sorvetes, colherinhaa pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes. too
LAERTEX
minhaa de plástico para sorvetes: discos
Ind.
• Brasileira
embreagens
de
material
plastwo
embaClasse 5
Classes: 8, 21 e 39
lagens
de
material
plástico
para
sorveAço em bruto, aço preparado, aça
Titulo de Estabelecimento
Classe 36
tes estojos para objetos, espumas de
doce, aço para tipos. aço fundida aço
aviara esteiras, enfeites para automó- Para distinguir: Artigos de vestuários
'Mano n' 662.353, de 22-9-1964
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
veis. massas anti-rnidos, escoadores de e roupas feitas em geral: Agasalhos, •
Correntes láenke 5. A.
refinado, bronze, bronze em bruto ou
pratos, funis, formas pára doces, fitas aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
parcialmente trabalhado, bronze de
São Paulo
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos botas, botinas, blusões, boinas, baba-'
manganês. bronze em pó, broau
para bolsas, facas, guarnições, guarna- douros, bonés, capacetes, cartolas, carabarra, em fio, chumbo em bruto ou
ções para chupetas e mamadeiras. guar- puças, casação„coletes. capas, chalas
parcialmente preparado, cimento miMENU
nições para porta-blocos, guarnições cachecols,' _ calçados. chapéus, 'cintos.
Ultra cobalto, bruto ou parcialmente
para .Iiquidlficadores e para batedeiras cintas, combinações. carpinhos. calças,
trabalhado couraças, estanho bruto ou
de senhoras e de crianças, calções, calde frutas e legumes, guarnições de
parcialmente trabalhado, ferro - em bruto
terial plástico para ctensilios e abjetos ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhca, cueiros,
,bruto ou, parcialmente' trabalhado, ferro
Classe 11
guarnições para bolsas, garfos, galerias saias, casacos, chinelos, dominós. achar- •
em barra. ferro manganês, ferra velho,
Correntes
Para cortinas, jarros, laminados, plása pe›, fantasias, fardas para militaresa
cogusa em bruto ou parcialmente traba•
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas, legiais. fraldas. galochas, gravatas, gorTermo n.° 662.354, de 22-9-1964
!hada gusa temperado, gusa maleável.
orinôts, pendedores de roupas puxado.
José Lourenço
laminas de metal, lata em fõlha tolo
rei para móveis, pires, pratos, palitei- ros, logos de lingerie. jaquetas, laquês,
São Paulo
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,'
tia falha, lati° em chapas, latão em
ros, pás de cosinha. pedras pomes, arti- maiôs. mantas, mandrião, mantlhas. pavergalham& liga metálica. limalha&
gos, protetoes para dociunen tos. pu- letU. palas, penhoar, pulover. pelerinas. .
magnésio, manganês, metais alo traba.
xadores de água para uso daméstico peugas ponches, polainas, pijamas. pu.
SOIJOBR4g
,fltados ou parcialmente trabalhado, meporta-copos, porta-niqueis, aorta-notas
perneiras. quírnonos. regalos.
na.
Brasileira
T
-5 tais em musa. metais estampado&
porta-documentos, placas rebites, todi- nhos.
roix de chambre. roupão, sobretudos,
metais para solda, abasta ouro, dial
nhas, recipientes, suporte, suportes rara suspensórios saldas de-banho, sandálias,
corrugado e zinco liso em %lhas
guardanapos, saleiros • tubos, tigelas, sueteres.- shorts. sungas. stolas ou slacks,
Classe 8
tubos para ampolas, tubos para serinAnemómetros, aparelhos aquecedores e, gas, travessas, tipos, de material plás- talar, toucas. turbantes, 'ternos, uniTêrmo
662.350, de 22-9-1964
formes e Vestidos
medid-res, aparaltra cremograficos tico, sacolas, Sacos, saquinhos. vasilhaAçougue Santo Afonso Ltda .
aparelhos registradores e medidores de mes para acondicionamento vasos, tiSão
•
Termo u. 662.358, de 22-9-1964
distancia, aparelhos para purificar.•apa raras: colas a- fria e colas—
1
..aio-toalcidas Bracex S.A. Contato°, • Indasiaia,
regaladore_s- de-gata-aparelhos de éni outrai classes, para bRaranaa. para
• Importação e Exportação
ANTO AFONSO" relhos
aalvanojalastia, aparejhastra jautomaticoa eartumes.' para maracineiros. para aapa..
São
pára
acender
e'
i
rettitlarv
gli.'
aparelhos
It4D. BRASILEIRA
teros, para f'vldrcisaa' pasta adesiva paia
•
de Atina aparelhosaOlverizadores. • npa• corretas, pasta e, apadras para afiar
BRACEX
relhos para aqueclmeAto ale água. apa- rebolos. adesivas apara • tacoa adesivos
end. Brasileira
Classe 41
relhos geradores eletrai-qcimicoa, apare. para iadclIscis nde'sivosPigaa azule/os.
que. Carne bovina. porcina e caprina ne em- lhos de alta tensãoa a apareilit's esteai, anéis, carretéis par tecelagem e guar- • .
Classe 33
prègo na alimentação, aves abatidas andores, gazeificadores aparelhos ',para nições de Material plástico oara
Imporraçao e . exportação de artigos em
pira ernprégo na alimentação
análises, aparelhos ozentzadores. apare
a. • trio gell de plásnaos
ge al
'
•

t'
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Térmo n.° 662 .371, de 22-9-1964
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaDemaco Depósito de Materiais de
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Construção Limitada
vitrines
Sáo Paulo
São Paulo
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
'CREAÇOEg
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
.9~0
TEDE5C0 DE
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Ind. Brasileira
CALÇADOS
parcialmente trabalhado, bronze de
Classe 50
manganés, bronze em pó. bronze em
Classe 36
Impressos
barra, em fio, chumbo eia bruto ou
Calçados
parcialmente preparado, cimento meTermo n° 662.372, de 22-9-1964
Termo n.° 662.361, de 22-9-1964
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente Comercial Agro-Pecuária Arrozópolis
trabalhado, courNas, estanho buuto ou
Mecânica M. Chadas Ltda.
Limitada
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
São Paulo
São Paulo
em barra, ferro manganês, feiTo velho,
gusa em bruto ou parcialn ente trabaCEIEUS
lhado, gusa temperado, gusa malcável,
'Ind. Braeileira
laminas de metal. lata em fOlha. latác
em fõlha, latão em chapas, latão em
..Classe 21
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
Alavanca de !rceio, amortecedores, bar- magnésio, manganês, metais não trabaIND. BRASILEIRA
ras de eixo, barras de freios, braçadei- lhados ou parcialmente trabalhados, meras de mola, freios, capotas carrocerias, tais em massa, metais estampados.
freios e paralamas
metais para solda. niquel. zinco
Classe 41
Termo n.° 662.362. de 22-9-1964
Termo n.° 662.366. de 22-9-1964
Para distinguir: arroz, feijão. batata,
Alfaiataria "Leonardo" Ltda. .
Açoprima Comércio e Indústria 'de
cebolas, farinha de mandioca, alho,
São Paulo
Ferro e Aço Ltda .
alpiate e milho
São Paulo
Têrmo n° 662.373, de 22-9-1964
LEOURDO
Ind. Brasileira]
Jorge Rornão Simão
AÇOPEiI LIA
Minas Gerais
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
Termo a.° 662.363, de 22-9-1964
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Loja e Instituto de Beleza "Meu
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
r,,abelereiro" Ltda.
refinado, bronze, bronze em bruto ou
São. Paulo
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, ,chumbo em bruto ou
ITU
parcialmente preparado, cimento meCABELEIREIRO
Classe 8
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
'Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, ferro em, bruto, Para distinguir: Acendedores elétricos.
trabalhado, couraças, estanho buuto ou alarmas elétricos„ alto-falantes, ampeClasse 33
em barra, ferro manganês, ferro velho, rímetros, amplificadores para rádios
Instituto de beleza
gusa em bruto ou parcialmente traba- aparelhos de iluminação. a pareihos de
Tèrmo a.° 662.364, de 22-9-1964
lhado, gusa temperado, gusa maleável, televisão, aparelhos de ventilação para
Distribuidora Taipas de Sebo' e Ossos lâminas de metal, lata em folha, latão edificios. aparelhos elétricos pa-a ha
Limitada
em fõlha, latão em chapas, latão em ilha, aparelhos aleiro-dinâmicos, apa
São Paulo
vergalhões, ligas metálicas, limalhas, relhos para barbear, aparelhos pãra ins
magnésio, manganês, metais não traba- talações telefônicas. aparelhos para on
TAIPAS
lhados ou parci&Inente trabalhados, me- dular ou secar cabelos. aparelhos &ar-,
Ind. Brasileira
tais em massa, metais estampados, pasteurização de leite. a parelhos para
torrar pão.- aquecedores elétricos.- 5574
- metais para solda, níquel. zinco
radores de pó, benjamins, bobinas e"4Classe 4
Termo n.0 662.367, de 22-9-194
tricas, caixas de derivação. campainha:
Sebos e ossos
Pistões F. N .P. Indústria e Comércio elétricas. cornutadorek, condensadores
Limitada
elétricos, conectores. enceradeirae et
Termos ns. 662.365 e 6662.369, de
São Paulo
tufas de aquecimento. estufas para coa•
22-9-1964
servar ahmentos, estufas para secar rouMumoltec Fundição, Modelação. e
F. PT . Fe
pas, ferros. -elétricos de engomar e
Marcenaria Ltda,
Ind. Brasileira
soldar. filtros de água, fogareiros eleSão Paulo
triços, çogões, fórnos, galvanómetros.
hidrôinetros, indicadores automáticos .ae
Classe 6
FINOLTEC
nivel de água, instrumentos medicasses
Pistões
Ind. Brasileira
de energia elétrica, instrumentos telefóTêrmo n.° 662.368, de 22-9-1964
nicos, interruptores, irradiadores, lâmLanches Ana Nen; Lida.
padas, liquidificadores, manômetros,
Classe 40
São Paulo
crofones. pick-ups, pilhas elétricas. reMóveis em geral de metal, vidro, de
ceptores de rádio. refrigeradores. ralais
aço, madeira, estofados ou não. Indy
relógios, reostatos, telefones, terrac..s?..1
sive móveis ara escritórios: Armários
tos tomadas, transformadores. vátvidas
armários para banheiro e para roupas
ANA NERY
para rádio, válvclas para aparelhos de
usadas, almo çadas, acolchoados para
. Ind. Brsleileira
televisão, ventiladores e voltime.ro.
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares. berços, biombos
Termo n° 662.374, de 22-9-1964
cadeiras, carrrinhos para chá e Café
- Jorge -Romão Simão
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 5,0„"
Minas Gerais
para sela de jantar e sala de visitas.
15 ,%:.n
s
Impressos
conjuntos para terraços, jardim e praia,
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras ' Terlho n:° 662,370,: 'de
conjuntos de armários e gabinetes para
•, •
Ení.Ve<,gado,a . Rjpida Tufa.c.,
giratór.as, cadeiras de balanço, caixa
:NA-02 'ÇOMETA Etn!GANO
•" São ,Pati;o
de rádios, colchões, colchões de molas
r - -1-1ALLEY
dispensas, divisões, clivam, discotecas,
I
,
'
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniSÉU TELEVISOR
Brasileirt
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesInhas, mesinhas para rádio e televiClz:sse 8
- Clawe 33 - • •
são, mesinhas para televisão, molduras
9.''. • Fraze d Propagr.nda
Entrègadora de merc.7.:...rt
para quadros, porta-retratos, peltronas,
Tarmo n.0 662.360, de 32-9-1964
José Tedesco
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Termo n° 662.375, de 22-9-1964
Companhia Metalúrgica
São Paulo

NETALURGICA
EST/INFEX
Nome Lotnercial
Ternos ns. 652.376 a 662.378,
22-9-1961
Companhia Metolúrgica Eiscaa.p.

INDUSTRIA'

BRASILEIRA
• Classe 8
.Artirlos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 49
Artigos da classe
Termo n° 662.379. de 22-9-1964
Companhia Metalúrgica Estampex
São Paulo

-4

PRORRACIO
LIETALtiRaicA
ESTAMPEE
51111~~~WONli

Classes: 11
49
Titu'o de Estabelecimento
Tèrmo a' 662.380, de 22-9-1964
Laborrtório Lutézia S A.
Guanabara

NIETILSULFOX
Indústria
Classe

• Artigos da classe
enno n° 652.381, de 22-9-1961
Indústria Brasileira de Mais S.A.
São Paulo
•

sonsas& easstalni
Classe 36
Meis e matilhas d . nylon, de seda, cld
lã, de algodão e de qualquer outro de
malha, para homens, senhoras e criand
das, da fabricação e do comércio da
depositante

396 Sexta-feira 29
- Termos ns. 662.382e 662.383, dP
22-9-1964
Campestre S . A. — Colonizadora,
Exportadora e Agro-Pecuária
São Paulo

"9„,,Vt'13p

Jndúõtria Erasileirà
Claese 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
•horticultura a saber: Arado, abridores
de sulco, adubadeiras, ancinhas mecânicos, empilhadores combinados, arrancadores mecânicos para agricultura, lu: tedeiras para cereais, bombas para adubar, ceifadeiras, carpideiras, charlaras
para agricultura, cultivadoas, debulhadores, destceadores, desentegredores,
esmaeadores para agricultura escarrificadores, enchova :feiras, facas para máquinas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arados, batede;aas pata
máquinas niveiadora de
- agricultura,
•
terra, máquina regadeira, máquina para
roçar, de semear, para sulfatar, de tosquir, de triturar, de eifaelar terra, para
irrigação e tratores
Classe 50
-• Para clistaiguir: Bilhetes de loteria, cat.
tazes Impressos, cheques, clichês, cartões terinoslásdaos da ideatidade,
- quetas impresms, faturas, folhinhas irapressas, notas promissórias, passagens
aéreas, marítimas e terrestres, recibos :e
rótulos
- Termo ri° 662.384, de 22-9-1964
Kerma Brasileiro
São Paulo

Goperácitado
C'asses: 41 — 42 — 43
Título
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lura, máquinas de plantar, alatoam.Termo rs° 662.392 de 22-9-1964
ruas, tr:áquinas regadeiras, mátminaa de 'Solorrico" S.A. Indústria e CosUrcild
roçar, de semear, para sulfatara de
São Paulo
torquir, de triturar, de esfarelar, torra,
para irrigação, para matar formigas a
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
pleUBO
algodão, para colher cereais, crifiquinaa
GRANULADO
Termo n9 662.386, de 22-9-1964
amassadoras para fins agrícolas, de
ICAEL — Indústria e Comércio
cortar árvores, para espalhar, para cade Artefatos Elétricos Ltda,
pinar, máquinas combinadas para semear
e cultivar, de desbanar, para eaSão Paulo. silar, máquinas e moinhos para forraSOLORRiC0
gens, máquinas toscadoras, ordenado111avilasess
rate mecânicos, raladores mecânicos, 70-,
los compressores para a agricultura,
sachadeiras, senteadeiras, secadeiras,
ma, tratores agrícolas, válvulas para
secadores de terra, tosadores de gramãquinas agricolaa
Indústria Brasileira
Clame 50
2 — 4 — 41 sai
Para distinguir: Artigos não incluídos
Clamem 1
Classe 8
45-46
outras classes, a saber: etiquetas,
Aparelhos, acessórios ou apetrechos; em
envelopes, rótulos, faturas, notas •
Sinal
elétricos ou usados na eletricidade, In- pressos comerciais em geral, usados imnas
clusive medidores, a saber: aspiradores
Teimo 49 662.393. de 22-9-1964
fatie:dados da requerente
de pó, antenas, acumuladores, aqueceJosé r.Ma Portella Camargo
dores. alarmes, alto-falantes, adaptadoTermo a° 662.389, de 22-9-1964
São Paulo
res, amperometros, batedeiras, bombas
José Luiz Portella Camargo
para água, capacitores, condesandores,
Classes: 33 — 16
chuveiros, chaves, campainhas, comeSão Paulo
tas para veículos, caixas-fusiveis, diais,
discos gravados, enceradeiras, estirilizadores, estufas, ebulidores, fogbes, fun,triiv-Arn
sivebs, ferros de passar e engomar, fornos, fogareiros, • fios, ferros de soldar,
fonográfos, geladeiras. interruptores, inSÃO VICENTE- BOQUEIRÃO
tercomunicadores, lâmpadas, lanternas,
Casses: 33 —
(PRAIA GRANDE)
lâmpadas fluorescentes, lguidificadores,
ESTADO DE SÃO Paina/
Sinal de Propaganda
rádio-emissores„" rádio-receptores,
relógios, reatores para luz fluorescente,
Termo is9 662.394, de 22-9-1964
sinalizadores lampejantes, soquetes, seJosé Luis Portella Camargo
cadores para os cabelos, transformadoSão Patáo
Título
res, telefones, torneiras, tomadas, to-.
conduits, termostatos, televisores, toTermo n° 662.390, de 22-9-1964
cadores de discos, transitores. válvulas
ventiladores, ,voltimetros, vibradores e "Solorrico" S.A. Indústria e COMéTC10
São Paulo '
• wattometros
•
SÃO PAULO-CAPITA:i
Termos as. 662.387 e 662.388; de
l.
22-9-1964
Quinta do Sol S.AA. — Colonizadora,
Exportadora e Agro-Pecuária
Classes° 33 — 16
Sào Paulo
Título
cadores para os cabelos, transformadores, telefones, torneiras, Manadas, tomadas de correntes múltiplas, tubos
madas de correntes múltiplas, tubos
conditas, termostatos, televisores, locadores de discos, transitores. válvulas
ventiladores, voltímetros, vibradores e
wattometros

fn rrli" . 11,

,

raia grande

7:C.•n •

raia gr' :

rala grande

Téremo n9 662.385, de 22-9-1964
ICAEL — Indastria e Comércio
'de 'Artefatos E' étriccs Ltda.'
S.4 o Paul,

Termo e 662.395, de 22-9-1964
Show Business Diversõe.s e Propagaoda
Limitada
São Paulo
SOILORRI CO

•

Classa 8
A parernos, acessórios cu artaedaos
elétricos ou asados na eletricidade, incIusive medidores, a saber: aspiradores
de pó, antenas, acurneladares, aquecedores, alarmes, alto•falaates. adaptadores, amperometros, batedairas, &tabas
: para Agua, capacitores, condesaadaaes,
draveiros, chaves, campainhas, cometas para veiculos, caixas-fusivels, diais,
discos gravados, enceradeiras. estirilizadores. estufas, ebulidores, fogões, %eiveis, ferros de passar e engomar, for: nos, fogareiros, fios, ferros de soldar,
fonográfos, geladeiras. interruptores, iniercominficadores, l âmpadas, lanternas,
]limpadaS fluorescentes, Iguidificadores,
pilhas, rádio-emissores„ rádio-receptores,
relógios, reatores para luz fluorescente,
alaalizadores lampejantes, soquetes,

_

an'Ufilf

Classe
Mágí.,:fnas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
arrancadoren mecânicos para agricultura, batedeiras para .-eereais.: bombas
paat adubar, celladeiras„ caraidairas,
ceifados para agros,i~uas Dera agricultura,. .CUltivadorea,,, aklaolhadares,
destoçadoies, -desntforradores,. apupadores para a . agrOaltasef, ea9irriflçadO
res, enchovadetras, brasaapans
nas agrícola, ieqadalraéa ia gadffiabos,
vertes para a_taapaa.ffi radas, a deia.diacos
ou dentes, triáqulaak a batedalaaaa peta
agricultura, máquinas basetieldas, makquinas vaporizadarasea mitratinasae- de
n_tragir, máquinas niveladoçaa.dea tepra.
iná
perfurador
' as partais, a ea'arlcul
•
a:ai ria
- •

Classes: 1 — 2 — 4 — 41 —
45-46
46
Sinal
Ternio n9 662.391, de 22-9-1964
Gaivota Propaganda Ltda.
São Paulo

SHOW BUSINESS
Sao Paulo—Capital, • Classe 33
Diversões e propaganda, espetáculo,

em geral
Têrmo n9 662.396. de 22-9-1964
Tecnics — Comércio, Indústria
e Engenharia Ltda.
São Paulo

1

Classe -33

Trisignia
f'

Classe 8
Para elistinguir aparelhos para engenharia elétrica, mecânica ,e hidráulica
ikttninação pública. Industrial. a-aipos de esportes. p!szinas,
' -tilais, painéis,

-
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Térmo ar 662.403, da • 22-9-1964
dias — fontes luminosas automáticas.
Pato Pecas Puccinelli Ltda.
coloridas e sonoras — instalações e14São Paulo
tricas, hidráulicas, pneumáticas, *mlcai e sonoras — materiais fios e cabos
elétricos, cebos e aparelhos eletroclutos
em geral, transformadores e chaves
PRORR0040turbinas
elétricas em geral, bombas
01
DA?
hidráulicas em geral, aparelhos eletrô' In &latria Braeil eira
nicos em geral, tubos e conexões, galvanizadores, válvulas solenoides e registro, chaves e acessórios elétricos,
Classe 21
laimpadas- comuns e especiais, aparelhos Para distinguir: Veículos e suas partes
par§ iluminação em geral. projetores integrantes: Aros para bicicletas, autosub-aquáticos
móveis, auto-caminhões, aviões. ar,
tecedores, alavancas de cambio, barcos
Termo n° 662.397, de 22-9-1964
Casa das Sementes Carlos Corradini breignes, braços ara veículos, bicicle.
tas; carrinhos de mão e carretas, camiLimitada
ahonetea carros ambulantes, comia/iões,
São Paulo
carros, tratores carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever.
corradiços, para veiculos, direção, desli.
gadeiraa, estribo*, escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
'raios. fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas lanchas, matociclos, molas
motocicletas. motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
Para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
"D.rofun eR&SIIIIPA
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.
Classe 45
rodas para veiculo:. selins, tricicles.
Para distinguir 'sementes
tantas para veiculas, vagões, velocipe,
ates, varetas de controle do afogador e
Tarmo n° 662.398, de 22-9-1964
acelerador. tróleis, troleibus, varae, de
Etalivio Penzo
carros. toletes para carros •
Mato Grosso
Termo 110 662.404, de 22-9-1964
Victoriano Martins
São Paulo

CAP2 RAIAR
Classe' 41
Café torrado e moldo
Térmo n . 662.399, de 22-9-1964

Distribuidora de Discos Ivan Thibes
Limitada
São Paulo

it'AN TBIBES
• Classe 8
Discos gravados
Termo o° 662.400, de 22-9-1964
Brasil Organização Nacional de
Turismo Ltda.

BRASIL

S;o Paulo-Catitat

LA" 1
ICHAUMIÈREI
Classes: 33 — 41 — 42 — 43

análises químicas. Substancias e prepa"Ou química, anticorrosivas e
aiitioxidantea
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções a decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, 1)1o..
coa de cimento, bloros para pavimenta;lio. calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, /uvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base aêéltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedrs
,gulho, produtos betuminosos, itnpermeabilizantes líquidos Ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentai.: de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
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anéis, carretéis para tecelagem e guarnições cie material plástico para fadais,
tico, sacolas, sacos, saquials)s, vasilha.
mos para acondicionamento, vasos, xL,
cansa, colas a frio e colas Mio Incluidan
em outras classes, para borracha. para
concirnas, para marcinelesas, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva ocra
correias, pasta e pedras para afiar'
Classe 38
Pare distinguir: Aros para guardanapot
de papel aglutinado, blocos para Cor
respondencia, blocos para cálculos, blocos para anotações, calços de tipogra.i
fia de papel ou papelão, cápsulas da
papel, caixas de papelão, acdernetas, ca.
dernetas, cadernos, caixas de cartão,
caixas para papelaria, cartões de viskh
tas ou comerciais, cartões lndices, coxia
feti, envólucros para charutos de papel,
velopes, etiquetas, folhas índices, fo.
lhas de celulose, livros com molas,
vros fiscais, mataborrão, orn,amentos
papel transparente, papeis sem impressa
são, PaPiliflos, Pa peis em branco pare
impressão, papeis fantasia, menos parei
!urrar paredes, papel almaço com ot:
sem pauta,

papel crepon, papel de se
papel em bobina para impressão, papei

ulcerado, apal higiênico, papel impera
meãvel para copiar, papel para dessa
nhos, papel para embrulho impermeahta
lixado papel para encadernar, papel pari
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- ra imprimir, papel acalmado para em+
ques de cimento, vigas, vigamentos e brulhos, papelão, reclientea da paptii
rosetas de papel, rótulos de papel, Iss+
vitrós
boa postais de cartão
•
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Timo n.° 662.410. de 22-9-1964s"
plástico e de nyien: Recipientes fabri(Prorro9oCtol
cados de material plástico,. revestimen.
Aktiebolaget Doiam
tot confeccionados de substancias aniSuécia
mais e vegetais:, Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas
bases para telefones, baldes, bacias, bol.
sas, caixas, carte i ras, chapas. cabur
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondiefonamentc de ali.

NOBECUTANE

mentos, caixas de material a!ástico vara
baterias, coadprcs. copos, canecas, co.

Classe 3
lheres. conchas. ceztas para pão cesti Medicamentos, produtos larinaciutiedili
adstringentes
abas, capas para álbuns e para 'ivros
cálices. cestos, castiçais para velas, Termos as. 662.411
a 66á.414, da
caixas para guarda de objetos, cariz22-9-1964
:hos, calores para chá, descanso para

pratos copos e copinhos ie plásao
paar sorvetes, caixinhas de ptisticc

para nrveres, colherinhas pas4nhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
m,nhas de plástico para sorvetes disciv
Termo n° 662.405, de 22-9-1964
embalagens de material p/ást co embaLegreca Administração e Organização
agens de material plástico para sorve
de Negócios Ltda.
tes. estojos para objetos, espumas e.
São Paulo
nylon, esteiras, enfeites raro -lutam()
veis. massas anti-ruidos: --s.rorcors
pratos funis, formas para doces, fita:
FEIRA DE NATAL

Skanska Atttikfebriken .113
Suécia

Sinal de Propaganda

-

isolantes filmes, fios de celulose, fechar
para bolsas, facas, guarnições. guarni
otles para chupetas, e mamadeiras. guar
rações
para porta-blocos. ,uarnicões
22-9-1964
Termo n 9 662.401, de
Classes: 6 — 8 — 9 — 11 — 13 — para liquidibradores e para batedeiras
Distribu'dora Brasileira 14 — 15 — 21 — 23 — 24 — 25 —
de frutas e legumes, guarnições de ma.i
de Calçados Ltda.
26 — 27 — 28 — 31 — 32 — I 34
terial plástico para utensil.os e objetos
gão
.— 36 — 37 — 40 — 41 —42- guarnições para bolsas, garfos galerias
Classe 1
43 — 44 -- 46 — 48 — 49
pura cortinas jarros. laminados pás Subitancias e preparações quiminas ma+
.
Titulo
SAPATO DO M2S
ticos, lancheiras, mantegileiras malas, das nas indústrias, sm fotografia
e netsi
orindis. prendedores de roupas Durada
Termos ns. 662.406 . a 662.40,9. de res para móveíS,' Pires, pr.e.'is palitei. análises químicas. Substancias • pra.
parações químicas anticorrosivás é
-22-9-1964 f,
ros 'pás ne'Coll'irtha, pedras pires
Classe 36
antioxidantas
Skanska.Attikfabriken
AB
g
terâ.
d
"pii
•
g
etOrrara"
.
doei:mentos
ou.
Exp.esão
Classe 16
Stiéa
—
teclares • delr'tigiii r: Para ase doméstico
Para distinguir: Materiais para eaortm.
.DDrtacor1iiliCirliS--niqueli p orta tas ções
Termo n 9 66 1..402 de 22-9-1964
e
porta-clortiOhtos placas. rebir2s rndi areia, decorações: Argamassas,
Indústr'n
azulejos, gatentes, balaustres,
as
anr
i
b
as
'
'recirrkent
r
e
'
s
:'
"suportes.
sunvites
per;
,
cos de cimento, bloros para pirviraintita
tubris • tigelas
calhas
cimento,
cal, cré, cbettait
eubosi paa'ampnIas tubos ora seriasoantes caibras, caixilhos; coluna*
OATINEW,„
ilas. travessas tipos de material
chapas para coberturas, caixas agua,
)-srueril-;)inn pedra em pó em
Indústria Braei/eira
caixas para coberturas, cabtas
cn p ast:zeoara' a•raek moer
desgasrar zikixas de descarga para
Classe 1
aros. ettrct
adesivos para nicas adesivo, ções p remokladas. *Muque,
á? e preparações gu..-:'cas us,
`'..
Classe 36
emulam tia
ara
ladrilhos
't
adesivos
pau
azulejos
base asfáltico, estacas, es quadrias. *Md
das nas indústrias, na fotogra5la e nas
Calçados para crianças
Classe 33
Agencia de turismo e exposições
•

;ao Paulo-Capital.

s to1È
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rirmo a.° 662.419, de 22-9-1964
s metálicas para construções, lauta )envelopes, etiquetas, folhas indicas, Ia
ou féculas,. embalados ara venda no vaCompanhia Consteutora Salvador Ltda. rejo; magas e preparações alimentícias,
de metal, ladrilhos, lambris. luvas ilhas de celulose, livros com moles,.
Rio de Janeiro
junção, lagos, nigeotas, material Mo- aros fiscais, mataborrao, ornamentos de
exclusive macarrao, etabaladas para
leste contra frio e calor, manilhas, mas- papel transparente, papeis sem impres"venda no varejo; sal, café e açúcar,
tim, pa,ra revestimentos de paredes, ma- são, papelinos, papeis era branco para
preparadOrs moídos ou triturados, ema
:Seiras para construções, mosaicos, pro- impressão, papeis fantasia, menos para
balados para venda no varejo; gordutos de base as railltico. - produtos para Sonos paredes, papel almaço com ou
ras vegetais e animais; manteiga e queitorna r impermeabilizantes as argamas, sem pauta, papel crepon, papel de seda.
jo; doces e 'biscoitos; farinhas de caro%
de ostras e de ossos; e rações
SM de cimento e cal. hidráulica, pedra papel em bobina para impressão, papei
wlbo produtos betuminosos, impermea• encerado, apel higiênico, papel imperbalanceadas
indústria Brasileira
Jatantes liquides ou sob outras formas meável para copiar, papel para desa
Termo a.° 662.425, de 22-9-1964
pare revestimentos e outros como nas ah" papel para embrulho impermeabiIndústrias Reunidas "Monte Agha"
imstruções. persianas, placas para pa• lixado, papel para encadernar, papel PaClasse
16
.
552'
Limitada
.
Mmentaçao. eças ornamentai' de ci- ra impe-mis., papel arafinado para emArtigos da classe
Espirito Santo
am:lio ou gesso ara tetos e paredes, brulhot, papelão, radiantes de papel.
rirmo rs° 662.420, de. 22-9-1964
pitipel para forrar casas. magas antarosetas de papel. rótulos 'de papel, tu" Bar Guiai:abará Laia.
irados para uso nas construções, par.
boi postais de canto
\ Rio de janeiro,
ada, portas, portões, pisos, soleiras,
•,
para portas, tijolos tubos de concreta
,
.
Térnio a.* 662.415, de 22-9-1964
batS. tacos, tubos de ventilação, tan- Concreto Armado Premoldado Repres
s
Ou de cimento, vigas; vigamentos e
astataçõei Engenharia S.A.,
. vinda
Guanabara
L.
Classe 23
Para distinguir: Artefatos de material
Classes: 41, 42 e 43
piaLticu e de nylon: Recipientes fabri- - Titulo de Estabelecimento Dados de material plástico, revestimos=má
bai confeccionados de substancias maTêrmo a, 662.421, de 22-9-1964
nais e vegetaiss Argolas; açucareiros
_ Bar Guanabara Ltda.
Classes:
16
e
33
armações para óculos, bules, -bandejar.
;1,14
Rio de janeiro
as
Insígnia
comercial
bases para telefones, baldes, bacias, boitlasse 41
ias. caixas, carteiras chapas, cabo.
Tèrmo ise 662.416, de 22-9-1964
Carnes em conserva e conservas dê carpara ferramentas e utenailios, cruzetas,
ne; carnes congeladas ou refrigeradas,
EBRACIL
Eletrõnica Brasileira.
Caixas para acondicionamento de ahComércio
e
Indústria
Ltda.
Inclusive de pescado; cereais e farinhas
entoa. caixas de material plástico para
Rio de Janeiro
ou féculas, embalados ara venda no vabaterias, coadores, coos, canecas, ca.
rejo; massas e preparações alimentícias,
Leres. conchas, testas- para pão, cesti,kIndústria Brasileirt,
exclusive macarrão, embaladas para
relias cepas para álbuns e para livros
venda no varejo; sal, café e açúcar,
addices, Cestos, castiçais para velas.
...Á
Classe 42
preparados, moidos ou triturados, ens.
(caixas para guarda de objetos, instaArtigos da classe
balados para venda no varejo; gordas
dos, coadores para chá, descanso rara
ras vegetais e animais; manteiga e queiprato% copos e copinhos de plastosc
rermu n.° 662.422, de 22-9-1964
jo; doces e biscoitos; farinhas de carne,
para sorvetes. caixinhas de plástico
Plastibrás — Plásticos Brasileiros Ltda,
de ostras e de ossos; e rações
para sorvetes, colherinhas, patinhas
Guanabara
balanceadas •
garfinhos de plástico para sorvetes: for.
Minhas de plástico para sorvetes, discos
Têrmo a,* 662.426, de 22-9-1964,
embreagens de material plásdco embaIndústrias Reunidas "Monte Aghe
lagens de material plástico para sorveLimitada
tes estojos paia objetos, espumas de
Espirito Santa
cylon, esteiras, enfeites para automb
Vais, massas anti-ruidos, escoadores de
•
pratos, funis, ',formas para doces. Citas
_
Classe 28
,so ;
Isolantes, filme& fios de. celulose, fechos
Clame à
Frase de propaganda
para bolsas, facas, guarnições, guaeniArtigos da classe
gle,s para chupetas e mamadeiras, guarTêrmo n.o 662.423, de 22-9-1964 '
Tênno n.a 662.417, de 22-9-1964
nições para porta-blocos, guarnições
Plastibrás — Plásticos Brasileiros Ltda.
it -6
_ A G.H
EBRACIL -- Eletrônica Brasileira
para liguldificadores e para batedeiras
Comércio e Indústria LidaGuanabara
de frutes e legumes, guarnições de . maRio de janeiro
terial. plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
•
para cortinas, -"jarros, laminados, piásflastibrãs,
ti:os, lancheiras, mantegueiras, malas
brinhis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteit
Classe 11
ros, pás de cosinha, pedras nomes, artiCarnes em conserva e conservas de cargos. protetora para documentos. pu- Brasileira)
Indüstria
Classe
28
Zadores de água para uso doméstico
ne; carnes congeladas ou refrigeradas,
Frase -de propaganda,
tias, travessas, tipos de material pitainclusive de pescado; cereais e farinhas
Classe 8
:fico, sacolas, sacos, Saquinhos, vasilha
ou féculas, embalados ara venda no va*Térmo n.• 662.425, de 224-1964
Ines para acondicionamento, vasos, siArtigos da classe
Indústrias Reunidas "Monte Aghá" rejo; massas e preparações alimentícias,
caras, colas e frio e colas no incicidas
exclusive Macarrão, embaladas para
Limitada
Tèrmo n.9 662.418, de 22-9-1964
. outras classes, ,para borracha. ptra
venda no varejo; sal, café e açúcar,
Espirito
Santo
tortumes, para marcineisos, para sapa, Companhia Construtora Salvador Ltda.
preparados, moidos ou triturados, emRio de Janeiro
Mires. para . a1dsos, pasta adesiva para
balados para venda no varejo; gordu;correias, pasta e pedras para afiar
ras -vegetais e animais; manteiga e queirebolas, adesivos para tacos, adesivos
jo; doces e biscoitos; farinhas de carne,
para ladrilros e adesivos para azulejos
'de ostras e de ossos; e rações
haéa, carretéis par tecelagem e .guarbalanceadas
1S‘
iiiçóes de material plástico para Indúsop5,á10.5!*"
Termo
ns,
662.428,
de
22-9-1964
tria .atrai de plásticos •
Instituto Terapêutico Activas Ltda,
Classe 38
•
São Paulo
Para distinguir: Aros para guardanapos
de papel aglutinado, blocos para corPRORROGAÇÃO,
k •
cerol.
respondência, blocos para cálculos, blocos para anotações. calços de tipogra
BUBROMALT..
lia . de papel -ai papelão, cápsulas de
.e 'si:,
papel. caixas de papelão, aedemetas, ta
IND. BRASILEIU
Classe 41,
L: •
• •
dernetas, cadernos, caixas de cartão
erres
em
conserva
e
conservas
de
car• :••••
Caixas, para papelaria. cartões de visi
nes, carnes congeladas ou refrigeradas,
Classe 3
ou comerciais. cartões Indicas, contbine
Come:dal
inclusive , de p escado; cereais e farinhas
Um tõuico fortil,cante
ausi.faaina cora charutos de papel

alvador

1

Bï Guanabara_

CAPRE

,GUANABARk

Plastibrás, Plásticos:.
fdei Bôaã Festa0%

ayonara

Plásticoá
cle Nãtalí''

Ne.

T R MIA

7F.A

Ab
'

•n•
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Têrmo n.° 662.432, de 22-9-1964
Termo n.9 662.427, de 22-9-1964 Indústrlas" Reunidas "Monte Aghál' Fundação Antonio e Helena Zerrenner
— Instituição Nacional de Beneficência
• Limitada
Espirito Sinto
São Paulo

Eirtterolçahz
ORO

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farnracêutico indicado nó
trataniento das infecções intestinais,
enterocolites e suas Manifestações
Vigio n. 9 662.433. de 22-9-1964
Laboratório Farmacêutico Campo,
Limitada
São Paulo •

—
Classe 41
Carnes em conserva e conservas de carne; carnes congeladas ou refrigeradas,
inclusive de pescado; cereais e farinhas
ou féculas, embalados ara venda no varejo; massas e preparações alimentícias,
exclusive macarrão, embaladas para
venda no varejo; sal, café e açúcar,
preparados, moídos ou triturados, embalados pari venda no varejo; gorduIndústria Brasileira
ras vegetais e animais; manteiga e queijo; doces e biscoitos; farinhas de carne,
de ostras e de ossos; e rações
Classe 3
balanceadas
Um 'produto farmacêutico indicado no
tratamento das diarréias causadas por
Termo a-0 662.429, de 22-9-1964
germens sensíveis à suufatorapia, era
S.A. — Instituto BioterápIco
associação à neomicina
• Americano "Saiba"
Termo n.° 662.434, de 22-9-1964
•
São Paulo
Asplan S.A. — Assessoria em
Planejamento

pRoRRoacio

GEGLUTIN
Indústria Brasileira

MANUAIS FISCAIS
INDOS TRIA.

tiAsatiot

Classe 3
Classe 32
Ureparado farmacêutico usado nas aste- Para distinguir; Albuns, almanaquet
alas neuro-musculares, desiquilibrio das anuários, boletins, catálogos, jornais.
funções nervosas, tilmicó geral
livrou, peças teatrasí e c.nematogreicas,
porgramas de rádio e televisão, publiTêrmo a.° 662.430, de 22-9-196,Á
cações e revistas
garma
S.A.
Laboratório Espec
Termo n.° 662.435, de 22-9-1964
São Paulo
Asplan S.A. — Assessoria em
Planejamento

Janeiro de 1945 39g 8

•

mações de metal, abridores de latas,
arame liso, ou farpado, assadeiras, açucareiros; broCas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal' para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetel-,
ras, conchas, condores; distintivos do-.,
In adiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos– esferas pára arreios, elõinna, deiras: formões, foices, ferro na a corter
capim( ferrolhos, facas, • facões, fechaduras, ferro comum 'a carvão, frutelr_as„
funis, fôrmas para doces, freios 'pare
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insígnias;
mas. lâminas; licorelros, latas de 'lixo;
jarras; machadinhas, molas . para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes;, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões. porta-gelo; ',oseiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
panelas roldanas, ralos pára pias, rebites, regadores; serviços de chã e café.
serras, serrotes, sachos secarrolhas; *esouras, talheres, taihadeiras, torquezes,
tenazes, Cavadeiras, telas de arame, to.Leiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos para portas de correr. taças.
-i-avessas. turibulos• vasos, vasilhames.
verrumas

S/A.
Zad.Brarileira.S.Paula

LABOISPECTFAIRMA

MANUAL DO IMPÕSTO
DE RENDA

PRORROGAÇÃO
•

Termo a.° 662.436. de 22-9.1964
Comercial de Parafusos "EB" Ltda.
São Paulo

,:CASA VANTAJOSA

labora rOrio farmaqiiiort 1.14.„,

'-'"EB

Classe' 36
-Artigos de vestuário, de tõdí:sorte,
•clusiVé de esporte e para Criança

Sáo Paulo

00

Termo tr.° 662.441, de 224-1964 '" .ali
`!Carborecordite" Comércio de Abra.- ef94,
• alvos Ltda.
nfig
Guanabara '' "•''
4%4

,

.
Classe zn
,
• 'A
Artefato. produtos acabados de orld .
gem aniina, vegetal ou mineral, arte- tbaf
fatos de substâncias quimicas
ta
Têrmo
662.442, de 22-9-1964
Laboratório Vegethom Ltda.
Rio Grande do Sul.
„Ld
saí
zd

Têrmo se 662.443, de 22-9-1964
•
Laboratório Vegethom Ltda.
•
Rio Grande do Sul

Termo. n.° 662.438, de 22-9-1964
Square Decorações Ltda.
São Paulo

Classe, 4
Plantas, fõlhas, cascas, resinas e raizes, em bruto ou parcialmente
preparadas

SQUARE
DECORACZES

LTDA.

Nome Comercial
prino n.9 662.439, de 22-9-1961
Square Decorações Ltda.
São Pau/o

PlirM

Misti

•

Termo e 662.445, de 22-9-1964
G. Richard
• Guanabara

G. R. N,
Casse ir
Uni amplificador de aont

SQVARE

Tiras° n9 662.445. ae 22-9-1964
Speedo

1Cnotting Mins Ety

Uoiite4

Austrália

tirliAtILLUbe

Classe
Para distinguir: Paeis de 'cparta, apeia
de o leio, memorando, faturas, recibos,
....
INDOSTRIA BRASILEIRA
cont tos, cartões de visitas e comer,
ciais, envelopes, vales duplicatas, nota
.a
i
Classe 3
I
' Classe 11 ' • 3
proni sárlas letra de cambio, cheqces.
Um p -mitito farmacêutico indicado no FerragenS. -fer~hfas de tôdallesíSéde:
, apólices debêntures, passagens
Casse 36
trahment7o- ilas entero-colites e suas cutelaria em geral e outros artigaS' de aé•S' s, rodoviárias, ferroviárias e mariArtigos
de
'vestuário,
de tõd.1 norte, s.
monif?staçtses
metal, a saber: Alicates. *alax-ancas.' sé- ' r rtir_., blibetes, folhinha' P Nlbetes de 1.nclusive de esporte e para eriançai
't

I

.

ta ifss

Classe 4
Plantas, fólhas, cascas, resinas e raid
Zt0, em bruto ou parcialmente
.
.preparadaa

Classes: 23, 36 -e 37
Titulo de Estabelecimento

iN DUITIAA

•BUIGARINA

080

•••n

it400STRIA PRAIIUMA

Classe 3
Classe 32
Um produto farmacêutico indicado coAluna. catálogos, folhetos, jornais, pemo tônico e no tratamento da pele
ças teatrais e cinematográficas, programas de televisão, programas radiofóniTermo n.° 662.431, de 22-9-1964
cos. publicações em geral. e revistas;
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo
brochuras, livros impressas, papéis de
Música e outros papéis impressos

a

Termo n.° 662.437, de 22-9-1964
Irmãos Ghazzaoui
São Paulo

PRORROGÁCii0

•ANABtL•

Termo n.° 662.440, de 22-9-1964
Freguezia Modas Ltda.
Guanabara

4
À
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Têrmo n° 662.446, de 22-9-1964
Speedo Knotting Mins Pty Limited
Austrália

_SPEEDO
Classe 36
Artigos, de vestuário, de tócla sorte,
inclusive de esporte e para crianças

me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Tirano a° 662.451, de 22-9-1964
e cillos, rum de louro, saquinho 9rfu- Deurteche Gold-Und Si1ber-Sdie1denetelt
mado. preparados em pó. pasta,- liquiYormals Roesslet
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Alemanha
dissolventes e vernizes, removedores da
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos pari a pele
n•••n••14,

Termo n° 662.449, de 22-9-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
Imã Ltda.
Guanabara

• Terra° n° 662.447, de 22-9-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
Imã Ltda.
Guanabara

DIGUSSA
Indústria Brasileira

I ndústria

Brasi/eira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de quina.
égua de rosas.-água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe1e e "maquilage", depilarias, desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou n4.3. lapis para
pestana e sobrancelhas, pregirados para
embelezar dlios e olhos, cá., mim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
011 não, sabonetes. dentifricios em p6
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de penome; escovas para dentes, cabelos, unha:
e dlios, rum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, -11quido e tijolos ara o tratamento tlp., unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticulars glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
ir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Termo n° 662.448, de 22-9-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
Imã Ltda.
Guanabara

Classe 48
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 tônicos • para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arra?
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios 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 liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
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,' removedofes da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados -para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n 662.450, de 22-9-1964
.
Werner Frey
Guanabara

Classe 28
Couro artificial e artigos de couro
artificial
Termo n° 662.453, de 22-9;1964
Sociedade Feminina das Valorozas
Guanabara

lheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves; cremones, chaves de paraf U304
conexões para encanamento, coluna,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglês%
cabeções,- canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixaa
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, caletei.
ras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites • para arreios,
estribos, esferas para arreios, espuma.
deka-2; formões, foices, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro,- frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quero%
gonzos para carruagens;- insígnias; 11.
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixos
Jarras; machadinhas, molas para porta,
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; po.
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
panelas roidanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços 'de chá e café.
serras, serrotes, .sachos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, tarquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor,
neiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para portas de correr, taças,
.1-avessas turíbulos; vasos, vasilhames,
verrumas

TáMO ANTERIOR

Nome Com'ercial
Têrmo n° 662.454, de 22-9-1964
Gilbralear S.A. — Investimentos
Rio Grande do Sul

ibrahar
Indústria Brasileira
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
literais de propaganda, cheques, clichês,
crtões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e
•
rótulos
Termos ns. 662.455 e 662.456, de
22-9-1964
Importadora, Exportadora Gremor •
São Paulo"

Têrmo n.° 644.998, de 9-6-1964
• The Dentistas Supply Co.
Estados Unidos da América

BORDEN_AIROTOR
Classe 10
•
Peças manuaiídentárias do aparelho do
motor e suas respectivas unidades de
contrõle, peças e aparelhos pertinentes
e equipamnto dntário a saber, peça manual de broca de dentista, caneta den.
tária, ângulo e contra ângulo reostato
depal e unidade de controle de reostato
Termo n.° 398.144, 4e 12-11-1958
Vizinl S.A. Agro Mercantil e
Administradora
São Paulo
VIZIUI

Ind. Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 451.644, de 11-4-1960
Sobrac Soc. Brasileira de Cereais Lttils,
São Paulo

Indústria Brasileira
-

I

['temor-

Classe 1
Classe 48
Tintas, esmaltes e vernizes
Para distinguir: Perfumes, eAsênees, ex.
tratos :Unia de colônia, água de toucaTermo • n• 662.452, de 22-9-1964
Indústria Brasileira:
água de rosas, água de alfazema, água
Merco .— Sociedade Civil para a
para barba, loções e tónicos para os
Prestação de Serviços de
tabelas e Paia a Pele, brilhantina. banPromoção de Venda Ltda.
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Classe 8
• , São Paulo
de penteados, petróleos. óleos para os
Extintores de incêndio, mangueiras
cabelos, creme evanescente, cremes gor
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tOda espécie,
durosos e pomadas para limpeza da pecutelaria eia geral e outros artigos de
le e "maquilage". depilarias, desodorantes, vinagre aiomático, p6 de arroz
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de .latas,
dor, água de beleza, água de quina.
arame liso ou farpado, assadeiras, açue talco pefumado ou não, Japis para
Classe 50 •
careiros; brocas, bi gornas, ' baixelas,
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezes cilios e olhos, ca.enf..e para Prestação de serviços de promoção de bandejas, bacias, baldes, bombonieres:
• vendas
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coo 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
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
banhos, pentes, vaporizadores de perle-

SOBI/10: Classe 41
Artigos da classe

Têrmo a.* 451.645, de 11-4-1960
Serraria Cardini Ltda.
São Paulo
CARDINI 'Ind. Brasil

eirã]

Classe 4
Artios da classe
Termo il.° 451.646. de 11-4-1960
Cia. Ltda.
Carignan°
São Paulo

8

•

DROGAN OVA

Classes: 3 e 48
Título de Estabelecimento

