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SEÇÃO III ANO XXIII - N.' 21

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 19611

•
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA "ROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Gerai
De 26 de janeiro de 1905

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
União de Beb,das Indústria e
Comércio Ltda. No pedido de
Prorrog aão da Patente de Modelo
Industrial n. o 1.132' - Nada há
que deferir visto que o pedido não
tem apoo legal, não sendo exatamente gual ao caso da Patente número 2-.867.
N.o 129.357 Jsoé Dmingos
Guerra Dias- -- Nada há a deferir.
Mantenho o despacho de arquivamento de fls. 9 verso.
N.o 130.130 - Dr. N ietor Lorian - Arquive-se de acórdo com
o art. 102 do Cód:go.
• N.° 152.351 - Salerrno Emerick
& Filhos - Arquive-se , de acórdo
vim) o art. 192 do Código.
N.0 152.629 - Renato Alves de
Lima - Arquive-se de itcôrdo com
o art. 192 dt Código, *

N.° 360.651 - Una Usina Nova
Antérioa de Produtos Químicas
M. A. •
N.o 360.705 - LOVer Rrothei
Port Surdight Limited,
- Concedo arestautação pedida
NP 360.840 - Laboratório TI`A..
forma prevista pelo art. 201 do vitarma S. A.
Código.
N.° 30t .318 - Convi e Cirahl &
Cia.
• Restauração de titulo do estaN.° 361.399 - Vidroplas Cia.
belecimento:
I' odustrial de Plásfico,s.
.
i
I N.o 301 .770 ' - Oscar Filies til
N.° 143.023 - Casa Vogue Ltda.
Classes 8, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 30; ' Cia.
34, 35, 36, 37, 40, 48. 19 e 50 -- ti- N.o 36210? - S. k. Maruim
Indústria e Comércio.
Casa Vogue Ltda. - Concedo a nobiliária
restauraeão pedida na forma 'pre- n n N o 362.171 - infltistrins liall•
da, Max Wolfson S. A. .
vista pelo art .. 201 do C(Sd'go.
N. O 362.371 - Laborai, Franco
N.° 396.157 - . Banco Agro Co- Veloz Indústria Qufmina Farmamercial - Classe 33 - Banco Agro eAutica S. A.
Comercial de seio Paulo S. A. -- N.o 362.459 - Sica - Sociedade
Industrial de Cartonagem e Artes
Concedo a restauração ped;da na etráfloas
Ltda.
forma prevista pelo art. 201 do N.o
362.527
-- Et,sto Franco de
(Wien.
(lorloy.
N. o 410.252 - ¡Jona Ituks N. o 362.983 - Bonito 5, A.
fllassec 8, 11. IS o ?7j AnC.omercial
Industrial e Importatakly Ilertazzoni & Cj, Ltda. Concedo aPPStallrtlei10 pervda lia dora.
N.° 363.155 - 11.41inond bobeis.
forma prevista peto art. 204
N.° 363.922 - Coo p erativa Mj.
Código,
ta Alto Alegre Ltda.
N.o 363.422 - C, Almeida tinta.
N.o 423.001 ('.ua 11(wlieS ter Classes 8e33 - Fl t s ,4 Nun & Cia.
N.o 301. .458 D'Almeida
Ltda. - e nwiredo: a restaurarão Rimas.
nedida na fordina polo art . 201
N.o 361.894 - Bruno MeSsina.
do CrSdign.
N.° 365.25? - Fábricas de Manlega Sanear Coop erativas Unidas
ExiOnrias:
LI da.

Ex.'.gèneias:
Complementem a taxa de (Japiígto de acórdo com a Lei n.o 4.505,
de 30 de novembro de 1964 e o
que dispõe o Código da Propriedade Industrial em seus artigos
ria. 212 e 221.
Witine11 Boyd Limited -- Titular da Patente n.o 68.103.
N.° 64.905 -- Jorge Pereira de
Toledo.
N.o 68.316 - Produtos de Arame Sila Ltda.
N.o 80.216 - J. Coimbra S. A.
Comércio e Indústria.
N.o 83.308 - Orlando Paula
Moreira.
N.o 85 . 454
Copanhia Henrique
Woisidlo Indúsla 'ia e Comércio.
N.° 152.697 - Archibald Sá
N.o 92.234 - Feljppe Calia.
- Ferre:ra
. - ArquiNe.-so de acôrdo
N.° 93.980 - William Grani 84.
0 1. 192 do-Código.
rom
O
1
Sons Limiled,
N.o 152.759 - Aleindo de Souza
N.° 91.329 - Ou ido 1.evi!m , 11i e Magalhães
acôr- Arquive-se
Serge'Frederie Pretre.
medeiam.
do
com
o
art.
19?
do
Código.
oeiblim
N.o 98.931 -N.o 99.983 - Francisco Coai.
Restauração de marras:
N. o 101.659 - Geraldo Werns.
ghaus.
N.° 100.941 - Rian - Classe 46.
N.° 104.360 - Irmãos Imperio. - Jouhert Gonçalves do Valle N.o 105.081 - TadeuszPio- Concedo a restauração Pe dida na
trowski.
do art. 204 do Código.
.1, 4. Cubelo,: Voz- forma
N.0 105.871
N.° 368.854 - Fundição VitóN.o 411.166 - Tatui - Classe
enniplemer g em a taxa de depón.0 41 Tatui Agro Industrial sito de acôrdo com a Lei n. o 4.505 ria Ltda.
N.o 111.759 - Ql. de Gentili- Ltda. - Concedo a restauração de 30 de novembro de
N.o 371.379 - Rádio S, 1, may.
1961 e o que
ea Industrial de Osasco.
ink
Veiga PRA-9.
pedida na forma prevista pelo ar- disolie, o ()Migo da Propriedade
•
•
N.o 112.825 - Kaiser Aluminum
o 204 do Código.
tig
Industrial
em
seus
arts.
212
e
221.
N.o
393.258 - Irmãos Trota.
8t Chemical Cor, mration.
N.o 411211 - Café Neetar N.° 414.297 - Co. Fina° e
N.° 113.113 - Maquinaria Tex- Classe 41 - S. Santos Lfda. - N.o 145.332 - OTAIC - Orgatjl Norte de E-paria S. A. Ma- Concedo a restauração pedida na nização Técnica Assistente da in- 'Tecidos Cometa.
No 421.950 - International Rud
tesa.
e Comérete S. A.
forma prevista pelo art.. 204 do ústria
I s, ine.ss Machines Corporation,
N° 1 .18.187, - Alfa ()ti fui
N.o 119.279
Metalúrgica TreN.o 175.861 - Barros C 11
r 1 oso &
• .4 .
ve, S. A.
Cl
a.
Ltda.
N.o 121.297 - Irmãos Clemente
Restatirtiello da insígnia co .N.° 151.073 - Muuuioel Gmnai "
N.o 313.171 - Romeu a Fana-.
S. A. Indústrias Gráficag.
Te C..ifv;•1111o.
merrial:
N.o 125.007 - Einmanuel Ma_.
No 157.06? - & Cinta Moderna'
rie Jean Leveau e Gill/Prio. FR- N.o 422.555 - A. B. .1. -- C,las- Ltda.
. 38.488 - Union Chirnome
balei.
Pelge S. A.
.4e 33 - Mecânica A. B. J. 207.570 - Can. R-asneira de N. o 348.680 - Laboratório VeConcedo a restauração pedida na CaN.
Yearies
1)
t.
(-iraxim Ltda.
forma p revista pelo art. rOi d oN.o 257Cobrasi
. ?2A __ Porollo & Cia
Cód
igo.
N.o 349.301 - Giachetti & das.
N1 0 !:dúrgiva Nlidarazzo S. ,
x,
-N o :;37.?-1 1 -- laix Hotel Ltda.
tellari.
No podido de - ro , latirarão da PaRostouvorão do fra,;o do nroi)a- N. o 137.271 - PP(OPCO Comércio
N.o
tordo do Modelo r n du g lrial núme- ganda:
o 1' , ;r n I'' •' til' Ele t ricidade Ltda nau. 349.323 - Marcel Mignon.
ro 1.11 4 '- Face ao parecer da D. • N° 1:57.)
I
ce .imii 'Indústria
N. o 349.889 - Oito Baningart
jurídica nada há , que deferir, eis
N.o 412.323 - A Marra Faial e enrnf ç rrin S. A .
indúst
que o interessado apresentou seu 1 -dos Melhores Charutos do Brasil i • N o :159. ?:: 44 _ sa p tapuula Me- N.o • e C ore4rcjo S. A.
349.997 - José Rod.
recurso fora de P razo I,- C1114.se 44 - Costa Perimi &,C i a.'Ilioramentrc S. k.
Zac mun.
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As Repartições Pública*
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão
às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais
renovadas
até 29 de
publicação
nos
destinado à
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às.
Jornais, diãriamente, até às
DIRETOR • ~RAI
iniciadas, em qualquer época.
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
•
deverão
fazê-lo
até
às
quando
•
A
fim de possibilitar a recrmes no SERVIÇO os ruaLecwçãa.
11,30 horas.
ct-ear s. OA saçÃo DE flaowçIe
inemo
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos
de
esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuida, nos
à
sua,
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem
os
interessados
prefeSEÇÃO lit
verão ser formuladas por esrencialmente
ch,-•que
ou
vale
111•91110 lio doubN•Idad n do expiodiont. de Ospartamoanire
crito, à Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor do
Natei•nell do Propel•d•d* Induatrial de MInIsetrie
9 às 17,30 horas, no máxinto
Tesoureiro do Departamento
da indiastrho • CornArelo
até 72 horas após a. salda dos
de
Int .orensa Nacional.
ifflpieb$0 :I g s . oficInas do Doportomento do or.pçonsa Nsc;onal
órgãos oficiais.
....nnnn••••
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
cões . dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados, .
fornecerão aos assinantes que
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FuNciolantos
os solicitarem no alo da assireito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
- Capital e Interior:
- Excetuadas as- para o
- O funcionário público fe600,00.Semestre . . . Cri
450,00 deral, para fazer jus ao desexterior, que serão , sempre. Semestre • . • C4
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano '. • . • . Cr$ 1.200,00 Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
• Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assica, por seis meses ou um ano. Ano
Ano
Cr$ 1.000;00 natura.
Cr$ 1.300,00
- As assinaturas penedos
- O custo de cudo exemplar
poderão ser suspensos sem parte supericr do endereço vão conlinuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
se do mesmo
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em (es providenciar a respectira do de Cr$
renovarãn com antecedé•acia , ano, e . de Cr$ 1.00, por ano
• verificação do prato de vali. que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. I decorrido.
Jade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

RefiN. o 428.279 - Field
W o 372.815 - Textjt p:ratiti;nga
Pereira de
N. 0 355.563 N.° 349.916 - Frít.c Lorenz
/tara de óleos Ltda. - De aeórdo
S. -A .
0/iN Pira ?t (n. Lida.
S. A. Inditstria ,Cornércio e A
Piratininga com o art. 15 do Código n.o 535
661 -- Edson Que:roz &-. N. o372.818 N.°
cultura.
de 23-1-62 'e na ferina proposta
A.
Cia.
N.o 350.091 - lbesa Indústria,
N. o :.155.726 - Comércio e h-1 No 37- n .819
Pirafjoinga pela Divisão de. Marcas reconsidero
Brasileira de Embalagens 8. A.
411,.drin do confecções Montepobre
ode.snaeho de fl. 8 vero. para o
350,104 - Indústria de Cem- Ltda.
fito. de jndeferir °o p oente pedido
Piratininga
0
355,840
calcados
/4.
servas Barra do Turvo Ltda.
de rec'elro n qual incide nos arN.o 350.204 - Casas "E-duardo. ftiaPeti
t i g(ot 91 e 95 0. 0 5 do Código,
S. A. C,alonflos e C,Itapéus.
Leuna \VerN.° 356.073 .._ Laborah5r-in 7,e_ I N.° 373.2 . 11 .
;Ice Walter I liwjelit.
pefit S.. A.
T)E P-1.TENTEs
N.° 350.337 - Indóstr .a e Co-N .0 ‘..s56.2/42
N .o 37 3._ (latina Ind. e CoAkejatel.o$ Sityler
EXPFDIENTE 1S1 D1111;1'011
mércjo de Produtos.sol Lida.
mére'0 !Jau.
Brinde Ltda..
N.o
356.196
•
410 invoncilo
Me
PriN
-;
WO 373.729 - Moela% Fahrj1
N.0 351.30, - Plásticos Toei;
.
rido;
•S. A.
S. A.
N.° :173.913 - Laboratório SaN. o 351.47i - Cibeal Comercial
No 3:56 . 519
Fainrea de Cai- ne'. Lbla.
De 26
janeiro de 1965
e Industrial do Bros'l de Fie "- eado.: Sino de Ouro Ltda.
nica e Agr¡cult ora Ltda.
N.
o
.
374.427
Humberto
de
N.o 357.117 - Ileasjnea S. A.
' NP 11/9.195 - Aperfe'çoanienwa 351 . 511
Brasior:o
Indústrja Na...jun.11 de CarrOsserias Oljve f ra liodrigues Bastos..
tos ern lobo. de esinerefo prolen.
N. o 371.533 - QIF - Química djdo - International Pipi' And Celejea
'Imóveis e Comércio Lida. d e Af:o.
Intercontinental Farmarêntjta Li- ramics C,orporation.
N.° 351.911 -- Viejra Gareez CoN.°
_ A, Gorai Dipro- mitada.
mércio
Indiist r i a Ltda.
W o 108.033 - Mecani R ino para
NP 351.930 - s. A. Martjoellj far.
NP 359.58? -- Panificádora
rim:pode ele blkieias - Cerno
1
N.°
374.075
Rocjellade
Tem.Lnd. e Salineira É;arnig,
N. S. do Lnrf, to T.108.
n iea de Máquinas e Ae.essórjos fingi*, de Sapo. (; n
14 -° 352.005. -- Quimiea e F"360.075
Bra,-IesPobrner St moo Ltda.
macént, ca Proqui far S . A
N.o 109.821 - TrtiqUe de vef..
fndústriaq Qu 1 nTieoR g•
N.° 352.179 - lu y jco S. A.
N. °D375 ' 21.9 - Alexis F.14dosseeff eidos ferroviárlos - General Sfeel
N. o 361.139 - São Pardo Alpar- -R
375.482 - Rene Buro m a a- Ioditufrjes Inc.
Admjn¡Rtraerto e Participaçóes.
galas R. A.
elt.nen Fabrik O. .M• B-11.
N.o 352.268 - Luis Maraselli.
F:t uvii .dade Téc .- N.o 375.957 - Irronnss Bruno
N.° 363.596
N. o 110.860 - DjsrositNo de
N. o 352.277 - .116ve n s ERfora- nira de. Negóeis imobiliários
Ranch Ltda.
deed*.gaineolo • para TIWt'allifq 114) de
do, Stevan Ltda.
EIft IT Ltda.
N. o 377.367 - Zozzano R. A. bloqueio ou travação em partiN. o 365.3415 - Produto, Aljmen- Comercial
N.° 352.736 - Fr4corifjeo Santo
induRf rial e Imporia- cular para ettboR de fraoRmiRsão de
timos Certo R. A. •
hiejelela Saths • Aktidora.•
António S. A.
N. o .370.823 - Eurafet S.A
Prope/ Produto-R
N.o 410,127 - C. Antonacin (ft engesellschaft.
N.° 353.350Nohlst •-ia e Comércio.
de Petróleo LI da.
N. o 111.418 - Pror.;,...o para
N.° 370.867 - "Viatur yjageo RN.° -134.721 - Ileorc..,entações medjeào
Maintjna
MaTmell
N. 0 353.407
de LITCgt.1181'i rialleS SI1 per,
eureõos
Tuir:Rmo
e
F.x
popniarea
prvo
t.
s
•
A.
.
& Monre toem .pora f ed
is em tecidos e reRpectivo
:l
!fiei
N.° 353.8;18 - Sor¡eté nes rslN
• 468• 635 - Francisco de Oli- postiv,,
Chi•f t Peabody & Co.
N. • 3i1.22:1 - 1offo Wraj. i%eir'a e Silva.
hes 'Cliintitmes Ithone Poulenc.
N° 353.9n2 - 0-mon i terapia fio N. o 371.506 - Labormedlea InNP 111.579 --- Martelei. , de
Draw/ S. A.
dustrial, Farmal .étif ita Ltda. Diversos::
;abertura rflp • da e fechamento lenN. o 372.k05
•P ahrice de RotiRo- 1
- T,a Floral N'inedOs
N° 3A .
pas de Couro . e Camurça ao ER- 1 N.° 92.326 - Cen.fe:tarja " Ff Ra- 'to para aparelho fie jfilikilo tie nio..
s. Rodeira,: S.
etinton Machine. porte Portenho Ltda.
N o 355.351
otarali Njee Ltda. - Concedo a fores de enitlrn-trw jnterna
N. o 372.814 - 'reata- Piratininga ¡restaurai:1in pelo pedido da forma brii. a ibalana Malcoeli Mareltj
coninany.
_
S. A.
Calalina Inc.
1 nre .vista pelo art. 204 do Código. S. P. A.
N•O .355•463
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N.° 155.218 -- Pertiandt0 Moa121:146 - Angeljeo José
N.° 111.01 .1 - Acoplamento fje- • N.? 125.710 - Juan Alberto Moraz Alartinma.
Laureng.
The Falk Cor- rales.
/Co 155.221 -- Eknnienioo
If° 128.011 - •sdaon Bahiense.
N.o 129.493 - Cia. Industrial
.
•
porati,on.
Na. 155.225, 155.228, 155.228-A,
N.° 123.217 - Robert Leoa Rene
N.o 111.882 - Haste impulsora de automóveis lotaçõos e ónibus. 155.227,
155.229 e 155.230 - Joh Guilhermette.
N.o. 130.820 - Alfons Knapp.
9 processo para sua fabricação Kleinewerfers
•
130.823-Aldo
C,ni;
•
N.°
ComPany.
N.o 123.834 - Harvey Hubbell
-Dund y Tubin g
N. o 130.903 - Liquigás S. P. A.
N.o 155.237 - Maschinenfabrik Incorporated.
• N.° 111.856 - Correntes para
NP
130.904
Jaquery
&
Cia.
%ater A. G.
sistem as de transportado res - DoN.o 123.847 - niagio Chica.
N.o 130.917 - Damas Dekovie.
N. o 155'.241 - Dunlop Rubber
nalil 'Mayer King.
N.0 124.828 - Leocadio Concal.
N.°
130.967
Wilmot
Breeden
Company Limite&
N.6 112.000 - Contrôle para Limitei!.
ve, dos Santos.
•
i
do
macacO,
bidrául'cos
c
itsiretillo
N.o 155.268 - Francsc& SamN.° 121.908 - Carlos Pereira da
N°131.226
131.226 - Mulconroy Com•
daterpillar Tractor Co.
paio . dos Reis.
Silva.
pany,.
Palslicas
N.° 112.004 - lo1n
N.o 124.952 - Miguel Angel
N.° 155.269 --Milan Kliestinec.
chatas reforeadas• e processo para
Ns. 155.270 e 155.271 - Cla- SeIxa. e Luiz Alberto Massonnier.
151inne.seta
Mieonfeccioná-las
vus Indústria e Comércio Ltda.
N.o 125.328 - Parquet FixocoDivisão de Privilégios
nin g And Illanufacturin g Company.
N.o
155.272
Lorenzo
Lorenlax
Ltda.Invençãe •
NP • 112.003 - Suporte Artizetti.
N.° 125.329
Parquet Fixocomotonetas
.
culado para caneta de
N.o
lax
Ltda.
155.276
--Read
Roller
Bit
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
e similares, - focar)' Capas -para
Company.
N.° 125.401 - Vittorio TerraAutomóvel., S. A..
ei ni.
•
de
invenção
defe•Privilégio
Ns.
155.282
e
155.283
Mas112.076
Dispositivo
auxiN.o
NP
125.505
- Olivio Iezzl.
rido:
chinenfabric
Oerlikov.
em
dos
freios
hidráuliar da frena g
N.° 125.593 - Roberto S. I3ueno
N.o 155.298 - Aparelhos Finslicos (burrinlin mestre duplo- dos
N.o 125.128 - Hans Dunker.
De 26 de janeiro de 1985
feld Ltda.
veículos autornothres
N.° 126.083 - Angelo Rabin.
.
•
o
das S i lva Carvalheir
N.° 155.901 -- Notional Lead
N.° 128.167 - Amadeu Baptista
NP 94.595 - Processo de prede Mio.
NP 112.078 - Aparelhamento parar 4 penienotatds dinitrofenili- Company.
NP 155.708 -- Bendix WeetinN.° 128.410 - • Vent-Ania Indúsde freio de pressão hidráulica
cos - Rolim & Ilaas Compaiiy • Westinglionse r Brake Company. Republicado por ter saído com In- ghouse Automotivo AÍ' Brake tria e Comércio Ltda.
Com pany.
N.° 112.130 -, Caixa de trans- correções.
N.o 126.471 - Luiz Colella &
missão automática •de ,conversor
Racluloy Ltda. .
NP
155.704
-,
Jacob
Stmon
conjugado '-- Regie.Nationa'e deS
Erjncias
N.o 128.481 - Johannes Harold
Kamborian..
Usines Renault..
Bjerlich
nN.o 155.708 - Sven Errik-BjerN.° 112.131 -- Aperfeiçoame
Térmos Gora exigéneia a cum...
N.° 126.494 - José Claudio Alking.
tos em ou relacionados com reguprir:
ves.
N.°
155.708
Societe
Industri.
ladores - Yanmar Diesel Engine N.o 99.652- The National Cash
N.o 128.535 - Elias Abdo Nahat
elle Pour ia Fabrioayon Das Anti•
C. Ltd.
Register Company.
N.° 126.537 - Elias Abdo Nahat
N.o 108.222 - Formica Corpo- blotiquee (SIPA),
N.o 112.239 - ComposiçãO baN.o 126.592 - Eletrodomus Inseada em agregado mineral e . be- ration.
N.o 155.707 - Rr8ne Poulenc dústria
tume asfaltico adequado para a
NP 113.637- POsburgh Plata S. A.
N.° 126.
a C6°3m
fabricação de artigos moldados Glass Company.
0 é reicl
- AnLtótdnaio. Trivilho
Perez e Diego Marconi.
particularmente artigos moldadas
N.o
155.709
Yoshio
Salto.
N.o 114.043 - British Industrial
N.° 126.685
óco,s e processo para *preparar Plastics Limited.
NP 155.710
Etablissemenit
Brasholanda LiSabor.
(leSeR artigos - Bataafse PetroN.o 126.881 - National Castings mitada.
letun Mantschappli N. V.
N.0 155.712 - Nelson Theodoro
N.o 126.694 - G laxo Labora..
Com
pany.
tores
Sehneider.
N.o 122.287 - Filtro de ar. comN.o
127.675
Arnaldo
Bellet.
binado cóm um. amortecedor de
N.o 155.713 - Continental Oil %/1.0 128.942 - Egydio FogagrN• o 149.204 - May And Baker
ruído de sucção, para motores de
nolo.
Company.
Combu.s tão interna Filterwerk
N.o 126.998 - Lovene Kemiske
Co.
N.o 155.720 - Bremshey &
Mann & TIummel G. M. B. H.
Fabril< Ved A. Kongsted.
N•o
i54.713Toshiya
Katsuda
N.o
155.727
Pedro
de
AlcanN.o 112.384 - Fundo de carro- e Milton Pajeies Negrão Silva.
deN
NelaslIt2r2709.5
tara Freita Ne tto.
.. 23454- Maria Oiffoni.
çari a para automóveis - Auto
N.o 155.177 - Imperial ChemiNP
155.731
Zohnson &
8.
C.
NP
127.299
- Eduardo de Can
G.
M.
13.-H.
•
-..
Uni o
cal Industries Limited.
Son Inc.
margo Sheldon, Fernando de Ge,.
N. o 112.518 - AperfeiçoameriN.o 155.181 -- Emanuel BarSheldon e João Loeb.
tás em ou relativos a engates au• NP 155.919 - Companhia Swift marfe°
tinek.
N.o 128.153 - Wanderley Notomáticos em aálcultis ferroviários
do
Brasil.
N.° 155.182 - Emprêsa de •Pro- Usines Emite Henricot S. A.
NP 155.232 - Joh. Kleinewefers
paganda
Epoea S. A.
.
•
velNii.°. 128.889 ,- Jerz Ja.
N.0 118.101 - Processo e apa- N.o 155.188 - octaxio Clemente Sohne.
n
relho para retirar água de polpa de Souza.
Arquivamento de processos de
de • madeira e similares para faciNo 129.199 - Randolfo Barbo
Crown Zel- N.o 155.202 - Ineo Schincariol.
patentes:
litar seu transporte
•
N•o
155.203 - Werner Rudolf
• lerbaeh Corporation.
- In dústria de Ar.
N.° 58.379 - Fausto Riccardi e teta to de Borracha
Siebert.
Plumer Ltda.
NP 155-.201
Renato Rossi, -Enso Caminati.
N.o 116.118 Painel de CofraNP 129.658 - Karel avrtnik,
Orazio
Fabrjnj.
N.
o
M;guel
Lopes
92.654
e
Antônio
Alvares
gem
para
a
construção
civil
sobre•.•
Cone Jo5o111itre.
NP 92.683 - -Abilio José de Same
' tudo parx concreto e processo para Tin,Wgues.
N.°
129.659 Ka rel
()Seu fabrico - T.ic. Airced M.s, ' N. o 155.205 - Almofadas Stu- Moura.
Same Corj e João 151;tre. Civrtnik.
N.° 93.382 - Kensuke Baba.
(Nom Ltda.
•
Schudel.
N.° 129.679 - Louis
Facen.
N.o 117.675 - Nova disposição N. o 155.206 - Produtos Eletr6- N.° 97.391 - Isamu Furuyama.
N.0.129.720 -*Perieles Expedito
N.° 120.615 - Aguinaldo Lopes 13aritsta.
de pia lavatório - Ideal Standazd njeos Met altex Ltda. Quintana Junior
• G. M. TI. Ti..
.
N. o 129.877 - Merck (4e - Co. Nno.
NP 155.207 - Albanieio FerN.o 120.862' - .1073A8 Borges
N.o 129.913
Companhia Line
Privilégio cie invenção indefe- nandes do Oliveira.
Amaral.
de Mánujnas inclústrja e Comérció
. N.o 155.208 - Jadyr Pacheco de
rido:
N. o 129.958 - George Brecht. e
Oliveira. .
•
NO 111.504 -• Um papel (MUGeorge C. Graham Jr.
N.° 155.209 - Jadyr Pacheco de
AVISO AS REPARTIÇÕES
solydelin para uso abaixo de 'uni Oljvejra.
PÚBLICAS
N. o 130.112 - American Cyanan
a baixo - Bertram Main! Wilson . N.°
a
155.210
-.
Migaku
lihoshi:
O
Departamento
de
ImN.° 128.81.9 Aparelho deso"id
N.° 130. 150 - David_ Sousa',
N.o
155.211
José
Thamaz
Fi•
prensa
Nacional
avisa
ba
dorizador para USOS sanjitinos '- lho.
Lima.
•
Repartições Públicas em geHenrique Sitie.•
N.o 130.383 - Ciswaldo
N.o 155.212 - Indústria de Paral que deverão providenQuintino
e José Benedito Mari.
ciar
a
reforma
das
assinaIs
e
Embalagens
Pan
Brasil
LiEx¡p:'Iwinx
• N.o 130.615 - Adelino dos Sare(
turas dos órgãos oficiais
mitada.
até o dia 26 de fevereiro
Vis e Elias Quinto de Souza.
I
Termos rool -exgéneia a cum- Pé i s e Embalagens Pari Brasil 'Licorrente, a fim de evitar •
N.0
130.788
Sergio
mitada.
prir:
cancelamento da remessa •
N.o 155.213 - Endústria , de Pa'partir daquela data.
N.° 130.802 - Guilherme America
-,
Armando
Tala=
N.0.155.215
N.° 125.655' - Terltiliano
Costa
rico.
noti Padovani.'
,
.
Itivel- de, eixos

•

7

N. 130.868 -- Carlos Leopo al io de
Carvalho Mendes.
N.° 130.899 - lan Gtorge Whittk.
N.° 147.155 - .João Cezar Finotti.
N.° 148.425 - R.udolf Majcen.
Manuel de Campos
N.° 149.688
Mello.
Morelli.
N.° 89.074
N.° 91.503 - João Alves Vilela
Junior.N.° 102.206 --: Julio Sarraf.
N.° 109.800 - Strategic Udy Metallurgical and Chemical Proca-set Ltd.
- N.° 110.612 - Prekision Mccanique Labinal.
. N.° 111.919 - -„Manoel Valado
Leal.
N.° 112.840 -.- Dunlop Rubber Company Limited.
N.° 113.736 - René Bauvin.
N.° 113.800 - René Bailada.
N° 114.065 - Provepa Cia. Paalista de Promoções e Vendas. - N.° 115.659 - José Wilson Cara doso de Castro. ,
N.° 116.691 7.- ,Marino Scipioni.
N.° 116.991 - Merck 6 Co. Inc.
N.° 119.352 - Manoel, Henriques
da Silva Junior.
N.° 119.452 - Comércio e ludústria Jauense .Ltda.
N.° 118.949 -- Giovanni Cuono.
N.° 119.962 - Economia Foundaa
tions Limited.
José Luiz Peitar._
N.° 119.997
•N.° 120.499 - Peter Zinamermann.
NP 127.262 - Benedito Manhães
,•
Barreto.
N.° 127.430 - Inelbrús Indústria
Eletrônica Brasileira Ltda.
N.° 127.586 - Ade l ermo Gumiera..
N.° 127.589 - Walter Gaio.
Carlos Pereira da
' N.°. 127.595
•
Silva.
N.° 127.642 - Haroldo Rocha
Viana.
. N.° 127.912 --a Pirelli Societá .Per
Azioni.
N.° 131.083 - Jiri Stenhilber.
N.° 131.133 -- Eli Lilly. aa-: Company.
, N° 131.519 - Milton Braun e Nery
Silveira de Avila.
. N.° 132.801 - Ilka Gismondi.
• 135.503 - Estanislau -Minikowski.•
•
N.° 139.894 - Luiz Fernando de
Lacerda Continha Junior.
N.° 141.315 -. Galcan Representações • Comércio e Importaçlo Ltda.
N" 141.814 - Indústrias Mecáni,
•

cal tlermann Ltda..
N.° 143.863 - Chesebrougli rond's

•.
Inc.
N.° 144.024 - Indústria Mecânica
Taketoyo Ltda.
N.° 144.213 - -Antonio da Costa.
N.° 144.531 - Jesus Talarico.
Diogo Puju'a
• N° 145.257
N.° 146.922 - Basili Kiritschenka.
N.°-156.258 - Jesuinn Felicissimo
Junior -Arquivem-se os - processos.
•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
•
rklo; .

.

26 de janeiro de 1965

ExigéncIes:

Complementem a taxa de depósito
acordo com a Lei n.° 4.505 ki 30
novembro de 1964 e o que tnspóe
r Código da Propriedade Industrial
en seus artigos 212 e 221:
- N.° 148.435 - , Noma Electric Cor-

re
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Academia Brasileiro
N.° 456.223 - Thomas Hunter- Li- 'N.° 478.676
N.° 293.765 - Emanuel Merck Ofde Letras.
mited.
•
fane' Handelsgesellschaft. N.° 478.677.- Academia Brasileira
N.° 458.739 - D. Koifman.
N.° 293.766 - .Emanuel Merck 01de Letras.
N.° 459.792 -- Conzano Limited.
fane Handelsgesellschaft:
N.° 478.720 - Contek Engenhar:
N.° 462.858 - Rene Cocito.
N.° 367.525 - José Perrarini
- Limitada.
N.° 462.859 - Rene Cocito.
flor. •
N.° 478.781 -a- Lemos 6 Franzia! N.° 462.861 - Francisco AntoniN.° 374.723 . - Societé Simca.
Limita-da.
,•
nazi,
N.° 382.532 - Abbott ' Laborato• N.° 478.842- Calçados Souza Li..
N.° 462.862,- Francisco Alatoairies.
mitada.
azri. ,
, N.° 383.505 - Laboratório São
N.° 478.844 - lugar Indústria
N9 462.870 - Grande Hotel 13rota:
Luiz Ltda.
Jay, Ltda. ,
& Comércio de Artefatos Metálicos LI.. •
- N.9 383.725 - Ortopedia Salva-Pé
'
N.° 462.930 -'.-- Sion Filmes S.A. =liada.
•
Limitada.
N.° 479.036 - Metalúrgica Édena •
N.° 463.046 - Futurama Indústria
Tecnal S.A. Equi-N.° 385.528
Limitada.
.
e Comércio de Confecç es Ltda.
pamentos e Acessórios Lubrificação.
N.° 479.054 - Albert Wexler.
EMAPE S.A. N.° 463.250
N.° 385.936 - Metalúrgica Mu,n- Empreendimentos Mercantis e AgroN.° 479.065 - C.ibragal Compa.'
•
dical Ltda.
nhia Brasileira 'de Galvanostegia.
,
Pecuários.
N.° 404.511 - Fábr:ca Nacional de
N.° 479.079 -José de Souza ReN.° 463.290 --. Polyart Indústria
Tambores Ltda.
e Çomércio de Luminosos Plásticos Li- zende.
N.° 418.276 - Laboratório Espe- mitada.
• N.° 479.084 • -- Mario Antunes
•
•
•
cifarma •S.A.
•
N.° 463.402 - Indústria de Arte- Scartezini.
a Provita Sociedad
N.° 418.466
N.° 479.095 -- Jupiter. Tokatjian.,
fatos de Borracha "Ruzi" Ltda.
Anonima Industrial y Comercial.
N.° 479.107 - Radiolar Utilidades
N.° 463.403 - Indústria• de ArteN.° 418.933 - Bar Guararapes LiDomésticas Ltda.
fatos de Borracha "Ruzi" Ltda.
mitada. Roque Miguel Cor.
N.° 463.431 - Cooperativa Cen- •N.° 479.124
N.° 421:881 - Jamartin Comércio
tral dos Lavradores de Café do Esta- tez 6_ Filho.
e Indústria e Importação Ltda.
. N.° 479.175 - Laboratório Yatro.
,
•
N.° 423.519 - Fábricas Unidas de do de São Paulo.
N.° 463.610 - .S.A. Indústria . e pan
Tecidos, Rendas e Bordados S.A.
, ,
•
.
•
• N.° 427.287 - François Hofmann. Comércio Concordia.
N.° 479.186: - Indústria de Má.
• N.° 427.310 - Indústria FarmacêuN.° 463.772 - Indústria de Meias quinas Agrícolas Fuchs S.A.
tica Endochimica S.A.
•N.° 479.201 - Reparações de InsIris S.A.
N.° 427.369 - Bar e Lanches FlôrN.° 463.773 -- Indústria de Meias trumentos de Precisão Eure Ltda.
do Canindé. Ltda.
N.° 479.216 - Mayer Schaedlee '
Iris E.A.
N,° 427.399 - Leila Pavirzientadora
N.° 464.060 - Luiz Luciano 6 Cia. Sociedade Anónima Indústria Meei.
Aterros e Desaterras Ltda.
nica.
Limitada.
N.° . 427.546 - Cimbra Companhia
N.° 479.220 - A Ensic S.A. Ens%
N.° 469.576 - Stanislaw
Cia.'
Industrial Minas Brasil. - •
presa Nacional de Saneamento, IndúsLimitada.
428.408. - Instalações 'e MonÁguas Minerais de tria e Comércio.
N.°.469.825tagenA Ferra ri Ltda.
N.° 479.224 - Artefatos de Couro
Patrocínio S.A,
-N.0 429.434 - "Kosniobras Comer- -N° 472-.465 - Mode/arte Decora- Marajó S.A.
ções Ltda. •
ciai e Importadora Ltda.
N.° 479.265 - Panificadora União
N.° 473.616 - Mercearias NaciriN° 430.375 - Lina Castagna.
N.° 430.969 -. Lanchei Ibiapuera nais S.A.
. Conrnental Ltda.
N.° 479.273
União Mercantil
Limitada.
•
•
N.° 474.17-2 - Indústria e Comér- Ind. Agro-Pecuária Ltda ..
N.cr 431:133 - .Rápido 900
cio de Bebidas Pernambucanas S.A.
N.° 479.276 -- João Dias de Chmel...
Transportes Rodoviários Ltda.
N.° 474.183 - Dalvo Rossi.
ror.
N.° 431.791 - Estamparia SantariN ° 474-.230 - Perfumes • Coty . N.° 479.289 -- J. F. Torres.
tensa S.A.
S. A.
N,° 444.930 -- . Denislo Belottl.
N° 431:806
Ridoval Letizio e
N.° 474.268 1 .- Syntex CorPoration.
•
, .
Antonio Letizio.
N.° 474.461 - The Upjohn Com- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N.° 431.872 - Manoel Pereira de pany.
RECEPÇÃO, DE INFORMAÇÃO
Araújo.
•
• • E EXPEDIÇÃO N.°
474.968
Epimaco
de
Campos.
N.° 432.385 - 'Administração e
•
N.°
4777"619
Itamarati
Imporl
Medicações Paiçandu S.A.
'Rio, 26 de janeiro de 1965
N.°
477.619
Itamaaati
Importa.
Isi.° 432.430 - Afonso Dagoberto dora Ltda.
•
'
Guimarães.
. Diversos:
N.° 478.243 - Cornérciel_Brasileiro
N.°_ 432.756 --G. Máquinas
de- Avicultura S.A.
e Equipamentos de Escritório Ltda.
Abbott Laboratories - No pedido
N° 478.261 Saudar de contrato de exploração da marca
N.° 434.953 .- Dr: A. Wander
Limitada.
Sociedade Anônima.
Polivitaminas-Iklabott n.° 113.499 N.° 478.263
N.° 434.954
Dr. A.- . Wagier Agro Industrial - Fazenda Boa Fé Arquive-se.
S.A..
• • Arquivamento de processos de
Sociedade Anônima.
•
•
N.° 478.268 - Regelio GOdofredo
marcas:
N.°, 444.243
Indústria e ComérN.° 409.308
Auto' P6sto Kleber
cio de Produtos A l imentmios Leão Li- Bozzano.
N." 478.273 The" Mearl Corpo- • Umitada.
•
mitada.
N..° 415.686 - João •Kaminlski. •
N° 445.561
Moinho Avícola ration.
N.° 416.661
Cimbra Cia. IndusSão Pedro' Ltda.
N°' 478.313 - Horacio, Lemos
trial Minas Brasil.
'
•.
Cia. Ltda.
N." 445.789 - Vicente Silva.
N.° 416.665 - Cimbra Cia. IndusN.°
478.323
Grandes
Indás'rias
N.° 445.873
Industrial Soaps - Litinl Minas Brasil:
•
••
M neeti Gamba Ltda
-mited.
'418.201
Valfredo Cardoso,
N.°
478.343
Construtora
Apra
•
N.° 447.039 - Betonit Union Lida
N.° 421.312 - F. Moura.
N.° 449.180
Transportes Navi Limitada. •
N.°
478.518
-Moinho
Grac:o.sa
•N.°
423.910 - 'Distribuidora Mato:
Lim
itada. .
nease de Bebidas Ltda.
N.° 449.186 - Auto Viação União Sociè-dade Anónima:
-- •
N.° 424.998 -- .Eletro Radiobraz
Brasil Ltda. N° 478.550 - Dilermano • Alves
Soc- edade Anónima.•,
•
N.° 449.319 - Sociedade Técnica Paschoal. •
e Industrial • de Lubrificantes So/utec
N.° 478.552 - Perfumes Cinelandia 'N° 425.270 - Dallegrave 6 Costa .
.N.° 425.406 - Construto-á • Hirim
Sociedade Anônima.
Limitada.
• .a
N.° 449.322 - Sociedade Ténica
N.° 478.553 - Matheus Amalfo Limitada.
e Industrial de Lubrificantes Solutec Mangieri.
N.°- 426.378 - Industrial Artéiatos
Sociedade Anónima.
N.° 478.572 - Ociait Organização de Al umínio Ltda
_N.. 449.832 - Abbott Laborato- Construtora e Inc-orporadora Andraus
N.° • 426.419 - Cia. Bandeirante
ries. Limitada: a
de Produtos Químicos do Brasil Ltda.
N. -449.871
Oliveira de CáN.° 478.672 - Dr. A. Wander • N.° 426.892 - Bar Copedn Lida.
valho.
'
•
Sociedade Anônima.
N.° 427.120 - SAP1 -• Sociedade
' N.° 453:732 - Companhia Pera
N.° 478.675 - Academia Brasileira Americana , de Propaganda. Ilurninada
nambucana de Borracha Sintética.
de Letras.
Limitada.
, •
r
•

•

•
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N.° 427.352 - S. Teodoro 6 Cia.
Limitada.
N.° 427.750 - Artemi Arte Made1ra
Minas
Ltda. -íiiação Glória Ltda.
N.°
427.813
N.° 436.965 - Construtora Pionet.
ra S.A.
,N.° 446.286 - Associação Unidade
de Christianismo S.C.
N.° 447.579 - Comercial. e Importadora Ltda.
N.° 448.000 - Palma Representa.:
ções e Administração , S.A.
N.° 448.679 - A. G. Mckee
Cia., do Brasil Engenharia e Construções Ltda.'
N.° 451.438 - Agua Ubá S.A.
N.° 453.704 - Vinci Sociedade Civil Tecno Juddico Fiscal Ltda.
Artemis Hotel S.A.
N.° 456.024
N° 456.033 - Theodoro José Couto.
Alfredo Francisco
• 11.° 466.280
Mariiris Marques.
N.° 466.566 - Associação Comercia/ de Cascadura.
N.° 467.037 .Onir Chernicharo.
• N.° 467.503 - Indústria de Revestimento Camurfloc Ltda.
N.° 467:504 - Indústria de Revele
timento Camurfloc Ltda.
N.° 467.525 - Transportes Santa
Maria Ltda.
N.° 467.590 - Garcia 8 Cia. Limitada.
N.° 467.663 - Fábrica de Doces
Pequi Ltda.
N.° 467.711 - Metalúrgica Ruber
Paço Ltda.
N.° 467.738 - Escorei Escritório.
Contábil e Revisor Ltda.
N.° 472.069 - Mecânica So!imeno
A.A: Indústria de Peças para Autoktóveis.
N.° 472.071 - Quirino Modas Liditada.
N.° 472.072 - Cia. I mobiliária
Solar Paulista Cisp.
N.° 472,073 - Materiais para
Construção Dibase Ltda.
N.° 472.079 - Agro Pastoril do
Rio Feio -S.A.
' N° 472.096 - Comercial e Administradora Andrade Ltda.
N.° 472.131 - Café e Bar Orfeão
Limitada.
' N.°. 472.134- Comercial e Intobiliária Solarum S.A.
.N.° ' 472.135 - Comercial e Imobi
liária Solarum S.A.
N.° 472.136- Comercial e Imobiliária Solarum S.A.
N.° 472.154 - Departamento jurídico do Centro Acadêmico XI de
A gê:sio .
Ni.° .472.159 - M. M. Reis.
N.° 472.221 - Sznelwar
Rau,
Limitada.
N° 472.222 - Szqelwar 8 Raw
1
Limitada.
N.° 472.242
Frigorif:co Bre,:
lia Ltda.
•
N.° 472.250 - Bar e Merca
Ltda..
N . ' 473,818 - Cor:10,M inipur;:‘:
Ltda.
dt '
N 473.8-9 - C.astro 1, Ferre:ra
N° 473.998 - Deoc'ecio B.Irbosa
N.° 473.999 -- Tribuna da Provi
ter.
.N° 474.031 - Mit-lia A lu .al
.
N ' 474 .034 - :Auto- Capas PI, Li
rn.n.da
N° 474.021 - I lonjo
Co. Lrda
N '1 474.025 - Quitnica C'tartnen
*e Lula .
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N° 474.026 - Chocolates Sander
Sociedade Anônima.
N.° 474.027 - Chocolates Sander
Sociedade Anónima.
N.° 474.028 - Chocolates Sander
,
Saciedade Anônima.
N. 474.029 - Sylvio J. Zimermann.
N.°.474.031 - Indústrias Reunidas
de Madeiras Nascimento Ltda.
N.° 474.054 - Cocisa Construções
Civis S.A.
N.° 474.071 - Benediciadora de
Tecidos Lisacor Ltda.
N.° 474.081 Fahncistock Representaçõea. e Informações Financeiras
Limitada.
N.° 474.084 - A Nossa Padaria
e Confeitaria Ltda.
N.° 474.085 - Panificação MeanIca Ltda.

Transferência e alteração de nome
de titular de processos:
Fábrica de Cerveja Nova "OLnda
Limitada - Transferencia para seu
nome da marca: Baby Chop's número 283.433 - Anote-se a transferência.
Newton de Albuquerque Franco Transferência para seu nome da marca: Camomelissa n.° 226.463 - Anote-se a transferencie.
Exigências:

Comp:ementem a taxa de depósito
de acórdo com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro-de 1964 e o que dispõe o Código da Propriedade Industrial em seus artigos 212 e 221:
N.° 396.861 - Máquinas e Representações Grisolia Ltda.
N.° 478.269 - Emultee Detergen;
N.° 474.139 - Gecil Guanabara tes Ltda.
Eng. Comércio e- Ind. Ltda.
N.° 474.153 -- Soc. de TerraplaN.° 478.727 - Santa Lúcia Comérnagem Planeta Ltda.
cio e Indústria S.A.
N.° 474.158 - Serrada Brasil LiN.° 478.822 - Dietrlcia S.A. Promitada.
dutos Dietéticos e Nutricionais.
N.° 474.463 - Praia Mar DiverN.° .78.821 - Dietricia S.A. Prosões Ltda.
dutos Dietéticos e Nutricionais.
N.° 474.502 - Distribuidora de
N.° 478.820 - Dietrida S.A. ProEletrodos Ltda.. - Arquivem-se os dutos Dietéticos e Nutricionals.
processos.
'N.° 672.717 - Mecánica Martint
Limitada.
EXP. DAS DIVISÕES E SEÇÕES
Prorrogação de marcas:
(Rep por ter saído com incorreções)
Foram prorrogados • oa registros dos
Rio, 26 de janeiro de 1965
seguintes termos:
N.° 637.520 - Plorinette - Classe
Marca deferida:
36 - Lanifício Suldograndense S.A.
N.° 638.844 - Alpaca - Clame
N.° 199.401 - Velas Abelha S 36 - Companhia
Prada Indústria e
Ceralit - Classe 46 - Ceralit S.A. Comércio.
Indústria e Comércio.
In1.° 641.266 - Farquiper Comércio
N.° 419.950 - Creações Madelon
- Classe, 36 - Mauricio Meynek 6 e Indústria Ltda. - Clame 2 Marca Saquinhos Gun-Gun.
Filho.
N.° 648.332 - Figura de Elipse
Título de estabelecimento deferido. - Classe 34 - São Paulo Alpar2atas S.A.
N.° 478.799 - Casa Martins LoN.° 648.788 - Supercale - Classe
terias - Classe 50 - José Carlos
36 - Casa para Todos Ltda.
Martins - Art. 117, n.° 1.
N.° 649.486 - Studart - Classe 36
- Studart S.A.Indústria • ComérMarca indeferida:
cio.
N.° 377.399 - Nacroplastic - Cl
N.° 652.731 - Caramuru - Classe
28 - Indústria Coelho de Artefatos 18 --;" Cia. de Fogos Biagino Chieffi
de Madeira Ltda.
Sociedade Anônima.

N.° 653.466 - Overture - Classe
•Millui Comércio e Indús.
3 tria de' Roupas S.A.
N.° 654.578 - Drogasil - Classe
4 - Drogasil Ltda.
N° 672.437 - Reli:sol - Classe
46 - Fábrica Li moi S.A. Produtos
Químicos:
Ciasse
N.° 672.476 - Ondamar
36 - A. M. Bendahan y Compaya.
N.° 672.494• - Pantomicina Classe 3 - Abbott Laboratories Contrato de exploração a %favor de
Abbott Laboratóries do Brasil Ltda.
- Despacho de 6 de junho de 1963.
N.° 672.496 - Cambar - Classe
47 - Humble Oil 6 Refining Company - Contrato 'de exploração a
favor de Esso Standard do Brasil Inc.
- Despacho de 24 de junho . de 1960
- .Contrato de exploração a favor de
Esso Brasileira de Petróleo S.A. Despacho de 3 de outubro de 1961.
N.° 672.552 - Anjunho - Classe
11 - Korff Honsberg G.M.B.H.
N.° 672.554 - Leopills - Classe
3 Leo Werke G.M.B.H. - Como
marca genérica.
N.° 672.569 - Tribuna Forense Classe 32 - Oswaldo Soares de Medeiros.
N.° 672 .574 - Lochard - Classe
41 - Produtos Químicos Farmactuti•
coa e Dietéticos Lochard Ltda.
N.° 672.575 - Di-PerInal - Cl.
3 -- Materquimica S.A. Pro.lutoa
Químicos Farmacêuticos.
N.° 672.578 - Niagara - Classe
28 - Plásticos Niagara Ltda.
N.° 672.579 - Bueno - Classe 11
- Comercial e Administradora Bueno
Sociedade Anónima.
N.° 672.580 -- N. Nazariam Classe 23 - Comércio de Tecidos Nazarlan S.A.
N.° 672.588 1- ,Remoldine - Classe
48 - Lehn í Pink Caribbean Corporation.
Prorrogação de nome comercial:
Foram prorrogados os registro dos
Kéguintet nomes comerciais:
N.° 666.198 - Imobiliária Pontagrossease Ltda. - Imobiliária Pontegrossen,se Ltda.
N.° 672.5$2 - Fábrica de Enzeradeita Comercial Bandeirante Ltda. Fábrica de Enceradeira Comercial Bandeirante Ltda.
• •
Diversos:

piR•orrç.À".o
A1\1'111115_13
DECRETO M. 24.645 ...DE 10-8.1934

DivuLGAçÂd
31

N.° 413.447 - Aclib Cabris Ansive-se p processo.
N.° 449.323 - Sociedade Técnica
e Industrial de Lubrificantes Solutet
Sociedade Anónima - Prossiga-se cola
os exemplares de fls. 10-12 com seclusão de estópaa em pacotes para
servism de limeeza.

N.' 769

edição

NOTICIÁRIO

OpOsição:

Preço: Cr$ 25,00
A VENDA

Seção de Vendas: Av: Rodrigoes Alves, 1
Agencia 1: MinNté 'rio dr; t'azenda •
Atende-se a pedidos pelo Servíço' de ReemMlso PrmItal

- Pedro Werner Filsos 090#15_4.11
ao termo n.° 653.241 - marca Pw
- Classes 8 e 11.
Retificaçáo
•
Termo n.° 478.633 - Marca: Agulhes Negras - Clame 23 -Irmãos Novaes S.A. Comércio •Av
dástria - Clichê publicado em 6 db
abril de 1961. - Fica rettneel, 6
númers do termo.
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TÉRMO N. 151.323
De 4 de agósto de 1963

alinhameato duplo, contornando as bordas destas partes laterais, tudo substancialmente como descrito e ilustrado not;
desenhos anexos.
=MO

279

151.338

• Modelo Industrial aNôvo modelo de
Depositada em 8 de agôsto de 1983.
calçado; feminino»;
Requerente: Supre — Sociedade
Sabap — Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos, estabelecida Unia° de Produtos Resinas Para Embalagens Ltda.
na cidade de São Paulo.
--Lstabelecida em São Paulo (CapiW.
Pontos característicos de: "Nova e
original configuração em frasco para
acondicionamento de líquidos em geral",,

III)

Fevereiro de tçr',5

região da biqueira, e a' outra em meialuz, no lado interno e correspondendo
A região do enfranque; e a parte do
(corte» da sandalia compreendendo, na
região posterior, - uma larga faixa de
superfície rugosa, contornando lateral
inteiramente o calcanhar, e provida de
duas aberturas laterais e opostas,
substancialmente triangulares, com lados
e cantos -arredondados, faixa esta de
cujo lado interno projeta-se anteriormente , uma longa tira de largura constante, com trècho extremo terminando
em bico e provido de uma série de_oriticios de graduação, aplicáveis a uma
fivela com passador, previstos em posição correspondente, no lado oposto; e
na região anterior, sendo previstas duas
tiras, - também de superf'cle rugosa, e
cruzadas em' X sobre o peito do pé,
ambas ocm largura gradativamente decrescente das extremidades laterais para
o centro, e a superior apresentando uma
fivela central, da qual salienta-se uma
língua em formato de bico, também de
superfície rugosa; e finalmente, tôdas as
partes com superfície rugosa, tanto do
corte como da face superior do solado,
sendo contornadas por linhas de segmentos interrompidos, imitando prespontos de costura; tudo substancialmente
como descrito e ilustrado nos desenhos
anexes.

do a...4' posto -no lugar mu anel
ele refórco apresentando pelo menos uma parte eiliddrica aplicada.
contra- a parto 'cilíndrica . correspondente do , fundo; um rebordu
diri gido para o exterior; cujo comprimento, é sensivelmente o claro
do dos rebordos do corpo do recipiente e do fundo e um retifica.dor anular em direção ao interior,
em contaao com a parte periférica
do fundo prõpriamente dito; em
engastar o rebordo da referida..
banda de refórço em tôrno dos rebordos justapostos do fundo e do
recipjen te.
• Seguem-se os pontos caracle p fstiOOS de"2 a 7.
' .
O requerente, de acôrdo com a

Convenção Internacional, reivindica a prioridade do correspondente •
pedido depositado a Repartição de',
Patentes, da Bélgica em 14 de fevereiro de 1951, sob o n.° 32.89i.

-1.") Nôvo modelo de calçado feminino, do tipo feito em peça única ale
material plástico, caracterizado por ter
TÉ:RMO N9 151.361
o solado com superfície lateral formada'
De 2 de agi:Isto de 1961 por estreita faixa inferior, solidária ao
salto, do tipo com altura gradativamente
Nome: Antônio Tovar Salinas.
crescente desde o enfranque até o calcaEnderêço: Rua Barão de Itapetinhar, solado este com a face inferior
ninga n9 88 — 109 andar — Capital.
dotada de uma estreita faixa lisa peréInvento: Nôvo gancho-suporte adaria, contornante de grande área central
tavel as mesas para bolsas e outros.
TERMO N9 151.380
rebaixada, tendo pequena profundidade
Classificação: M,odélo Induátrial.
na região da sola do pé, onde é previsto
19 "Nova e' original configuração
De 2 de agôsto del963
um relèvo composto por faixa lisa em frasco para acondicionamento de
saliente, acompanhando a configuração líquidos em geral", consiste de um
Nome: Antônio Tovar Salinas.
daquela, e . com o interior dotado de frasco (1) confeccionado em plástico,
Lnderêço: Rua Barão de Itapetiuma pluralidade de canaletas transaer- vidro ou outro material, caracteriza- ninga n9 88, 109 andar — Capital.
sais e adjacentes em meia cana; e na se essencialmente pelo -fato de apreInvento: "Nôvo Gancho-Suporte
região do enfranque, a área -rebaixada sentar-se com forma cilíndrica e su- adatável às mesas para pendurar
aumentando gradativamente a profundi- periormente ovalada (2), possuindo bolsas e outros".
que dispõe de uma rósea (3)
Classificação: Modélo Industrial.
dade, onde é prevista uma parede trans- gargalo
helicoidal com perf ilação semi-cirversal divisaria, para depois atingir unia cular
e, inferiormente à esta, na pegrande profundidade no interior- do salto, riferia adjacente à tangente do garonde são" previstas três paredes trans- galo com o corpo do frasco (1), de
versais divisarias, cada qual tendo soli- uma proeminência com perfilação
dário um par de saliência tronco-cônicas, semi-circular que forma um anel (4)
niveladas com a faixa periférica, e em volta do gantglo, enquanto que a
sendo prevista ainda' uma última saliên- região central do frasco possue, em
3
cia tronco-cônica igual, disposta central sentido vertical, uma série de salie exremamente, solidária a pequena ência,s e reehtrancias, formando fri19 Návo --gancho-suporte adatável
parede radial ;e superiormente ao solado, sos (5) e, logo abaixo déstes frisos
as mesas para bolsas e outros, ca(5), a base do frasco apresenta-se
formando-se uma delgada camada ranhu- ligeiramente
racterizado por se constituir de unia
saliente (G) e, inferiorada lateralmente, correspondente a pal- ormente ,tem as bordas levemente
armação em formato -de "SS" tendo
no extremo superior uma cobertura
milha, tendo a face superior dotada curvas. — Total de 2 pontos.
de material anti-derrapante, e o raanteriormente de uma estreita faixa lisa
mo horizontal servindo ,de cabide.
periférica, separada, por linha de seg29 Tudo aúno descrito e ilustrado
mentos interrompidos, de uma grande
TÉRMO bl.° 151.324
• 19 Nôvo gancho-suporte adatável nos desenhos anexos, e clichê.
,área central subdividida eia duas outras
às mesas para pendurar bolsa.% e ouInternas, uma na região da biqueira, eora
tros, caracterizado por se constituir
De 7 de agôsto de 1963
superfície dotada de arabescos salientes,
de uma armação dobrada em . ângue 'outra na região da planta do pé, 'com
TÊRMO N9 151.362
Modêlo Industrial (Nevo )riodèlo de los retos, tendo no ramo vertical da
mesma cursor com pino e para/uso
superf'cie rugosa, e avançando em bico sandália». •
ade fixação laterais para prender a
De 2 de ageksto de 1961
para a região do enfranque, bacia a parte
Sabad — Sociedade Anônima Brasi- peça -na borda das mesas e outros
restante da palmilha sendo lisa, apenas
Npme: António Tovar Salinas,
com uma faixa rugosa em L1, contor- leira de Artefatos Plásticos, estabelecida móveis, de diferentes espessuras, o
ramo horizontal servindo de cabide.
nada por segmentos salientes, e provida na cfflade de São Paulo.
Enderéco: Rua Barão de Itapeti.
29
Tudo como descrito e ilustrado
de uni alinhamento central de pequenas
ninga n9 88 — 109 andar.— capital.
clichê anexos.
nos
desenhos
e
saliências semi-esféricas equidistantes; e
Invento: Nôvo gancho-suporte adafinalmente, o corte do calçado compretável as mesas para bolsas e outros.
paul f icação: M_odélo
endendo uma faixa lisa transversal e
VIRMO N.° 59.177
• anterior, contornada por segmentos sa• tentes, e provida de um ornato central
De 9 de outubro de 1951
' em rosácea multipétalá, em relevo reentrante, e contornada por um círculo de
'Requerente —, Marcel Defauw
segmentos salientes, faixa esta que ,ainda
Bélgica.
forma um curto prolongamento central
. Título- — Processo para reforço
posterior, .solidário a um disco extremo
do rebordo dos recipientes metátambém liso, com uma rosácea central
licos. — Privilégio de invenção."
Igual, , contornada por três círculos de
1.1 Neivo rucidélo de sandália, do
1P Processo para refôrço do resegmentos salientes, um dos quais rente tipo feito inteiramente em peça única de bordo dos recipientes metálicos,
à sua borda 'externa, disco éste lateral- material plástico. caractzrizado inicialmente ao qual são solidárias, parcial- mente pelo fate de o solado apresentar caracterizado por consistir em bormente sobrepostas, as extremidades arre- a face superior lisa, com exceção apenas dar pelo menos o corpó do recidondadas de duas partes laterais prove- de frala estreita faixa contornante, com- piente; em colocar, na extremidanientes da região do enfranque, cada posta* por uma seqüência de pequenas de do corpo do recipiente, um funqual provida também de rosácea em quadrículas, com uma linha da segmen- do apresentando um rebordo cuja
19 1nTôeo gancho-suporte adatável
relevo reentrante, contornada por um tos salientes, imitando prespontos de largura seja ,sensivelmenae a mes- às mesas para pendurar bolsas e oucírculo de aagmentos salientes, ditos costura; e mais"- duas áreas rugosas, ma que' a do bordo do corpo do tros, caracterizado .por se constituir
segmentos sendo previstos também, em sendo ema de contdrno irregular, na recjpiente- gen colocar abre o 14.111- de uma armação em formato de"'
•
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com um parafuso no ramo central da dois 31 interligados petas extremihgra para fixação da peça na borda dades inferiores fidando dispostos
das mesas e outros móveis, de diferentes espessuras, e o ramo -horizon- lado a lado.
Tudo como, substancialmente,
tal servindo de cabide.
29 Tudo como descrito e ilustrado . descrito, representados nos dosenhOsanexos e reivindicado,
nos desenhos anexos, e clichê.
TWINIO N.° 113.019

Tt;:11:140 N.o 1?1.161

De 3 de setembro de 19s9

De 12 de • julho de 1960

Dunlop Rubber Company
ted — Inglaterra.

Título — Processa e aparelho
Para a configuração das carcaças
ile pneurnálierys . — Privilégio de
Invenção.
1.0 Proct!sau para a configuraçãO
das carcaça ,: de pneumáticos, caracterizados por compreender eatagios de contrair a mesmo arfaimente e aplicação' na mesma de
uma força de expansão radial, ao
iesmo tempo que a carcaça é prE5sa para permitir inicialmente que
apenas fila região central se expande, e a variaaão da restrição
medida que se processa a expansão, para permitir que a região de expansão aumente em ai_
reeão aos talões ria carcaça.
Saguem Os pontos de 2 a 19. .
'MIMO N.° 113.651
De 211 do f4elemliro de 1959
151. Voith G.
Requerente —
b. II. — Alemanha.
Título — Válvula asférica para
agentes líquido, sw gas..eisos — Privilégio de invanção.
1.0 Válvula esférica para agentes
líquidos ou gasosos, cujo Órgão obturador é constituído por uma
peça tubular disposta de modo a
girar dentro de uni estôjo e forma esfariter, déstjnada a age.ttes
líquidos ou gasosos, caracterizado
pelo fato de que a parte do bordo
inferior da arasla da entrada do
corpo rotativo da válvula e que,
por ocasião do fechamento, se desloca no sentido da corrente cir(aflaute — é destemida para trás
em relação A parte de bordo restante e, em particular, à superior
da aresta de entrada, no sentido
do escoamento e ou r;rn relação à
geratriz. lidaram extrema da canalização.
'l'otal do 5 plintos.
A requeranle rai‘indica tjo icArdo cum a Convenção Internacional
e o art. 21 do Decreto-lei número 7.9n3 de 2? de agAsto de 1915,
a prioridada do correspondente pedido, deposita/10 na Rapartiçãa de
patentes da Alemanha. em 1 rir'
Julho de 195::.
T(..1 n 11)
. 11 .

117.575
abriltli

tudo

Requeretiae
larditio —
São Paulo.
Tittdo — 1 ia ¡Içai, modal() de
saboneteira — momo de utilidade
1.0 Um novo modelo de saboneteira, caracterizado pe:0 fato de
ser cOnstt.ihh ir un i a verei a
eanvenientrmenta obrada .Abre
mesma, de modo a ferroar um dis
-positvurecomaf de

, Requerente — Alvaro Coelho da
Silva — Mo Paulo.
Título — NOvo elemento de vedação para tambores centrifugadores de máquinas de lavar roupa
-- Patente de invenção.
1.0 Nóvo elemento de vedação
para tambores centrifugadores de
máquinas de 'lavar roupa que se
-constitui pelo tambor centrifugador ou rotativo, cujo eira _é montado em bucha do tambor chassi
ou tambar fixo e tendo embutido
e- fixo na extremidade interna
desta bucha conservando-se t angente a unir dos rolamentos, o elemento de vedação caracterizado
e.asencialmente por êste -elemento
de vedação ser constituído de' uma
peça anular de „borracha ou equj.
valente, de erijas extremidades laterais internas, opostas ao .rolamento, se projeta uma aba interna
o reentrante em perfil ligeiramente cônico, aba essa, que aumenta
gradativamente sua espessura no
sentido interno da paca pelo fato
ainda de tanto a peça anular como
a sua aba, serem revestidas internamente ou providas de um núcleo metálico que aumenta a re-.
sistência da peça e proporciona
maior aderência do elemento contra as p aredes dtk bucha; pelo fato
ainda ria referida aba, possuir internamente em sen ponto de maior
espessura, rim corpo de perfil
tronco cónico e senão circular,
anjo menor diarnentro situa-ao no
lado interno da peça. formando em
ralação a aba uma saliência c i rcundante; o lateral externo do corria tronco cónico, o de maior rijametro, e que se ~serva tangente ào rolamento, em uma euperficie interna, possuir uma saliência cireund,ante de secção enlacra fanguar--, enquanto a lie a e uperficie externa,' na altura da referida saliência. dispõe de cana/eta
anular oro máa cana, onde tem
ajustada uma cinta metálica de
aporia , configurada a semetbanca
de uma mola helicoidal.
Total de 3 pontos.
• TÈRMO

121.5t1

Ite 26 de julho de 1900
Req1Jerente — Alvaro Coelho daSilva — São Partiu.
Titulo — Aperfeiçtaimentos em
ou retalhos a bombas para má(i ll i na s de ;asar roupas e outrns
— Patente de invenção.
1 -.0 Aperfeiçoamentos em ou se• lati\os a Nimbas para máquinas
de tarar roupa e outros fins que
se ronstillii pe'n corpo rilindrico
e Aro da bomba. dotado inferiormente ,t,. corpo cilindcic.) Fri se ri'
menor difo”etre. da nua, ,,eor-,1.,a
o from.° eitforlr‘cro ufe ustenhican
de teida a bomba, que é de .i Ide de
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furo passante (1 ..) axial, e caracterizado essencialmente pelo fato Jlo
corpo base possuir internamente.
na mesma linha do tronco ci l hariae°, com furo passante axial de
igual diikinetro, uma projeção de
secção circular e perfil ligeiraniente tronco cónico, dotado em -dois
pontos diametralmente o lK151 . " de
encaiies, formado, por saliênrias
paralelas e verticais; tem embutido no furo- passante lr. tronco
cilíndrico, uma bucha ligeiramente
espaçada do dito furo. por finta
de frisos ver! leai s , sendo a referida bucha dotada de saliancia externa básica assentada sAbre o
fundo da polia; pelo fato ainda
desta- Po/ia Possuir uma saliência
inferior 'cilíndrica, anda tem fixo
o eixo que é -passante livremente
pela bucha e projetado até a altura do corpo base, cilíndrico, onde
se situa a hélice da bamba.
Total de 3 pont os.
Tfalla0 N.° 1a.)60
De 18 de julho de flto
Requerente --`1;orlipanhia Mecânica e importadora de São Paulo
— São Paulo.
Título — Painéis porcelanizados
— Privilégio de invenção.
1. 0 Painéis porrelanizados. aplicáveis em revestimentos, decoração, paredes divisória,s telhes 1 1anas ou onduladas e . outros, carac-

terizados por ser aplicado era uma
ou em ambaS as faces de uma chapa dura •de fibra de madeira ou
material equivalanto, uma fina camada de aco e s(Shre esta Tinta caiada de poreeiana a qual é aptnienda a fogo.

Midades rebaixadas eni V das mos:
mas chapas, apoiando-se e riXatp.
do-se sóbre a., dobras internas e
finalmente pelo fato, de ambas. ao
extremidades das - chapas serem
providas nos laterais de um vorte a
fim de poderem recebas os batentes de refOrço. con s tituídos por
aros ou alieis metálicos soliptedos
e soldado, às superfirias internas
ao, três se .glitent os de chapa.

To tal de 2 poolos.
TiklUlti N.o 122.281
De 29 de a gAslo de 1900
Reqetterente
Dinamarca.
Tomo __,.. Cal til isador para cimento, misturas de cimento e argamassa de ral, bein romo pro.
cesso para o entprégo do mesmo
— Privilégio ti . invenção.
4, 0 canalisadur para cimento,
mistura tine contenham cimento
e argamassa de cal, para o aumento da velocidade do endu rer imeatn, a resisténcia contra o desgaste,
da resistência às variações abone,
féria., da força de ocasião, e da
resistência O5 cidos. do material,
caracterizado pelo fato que o catalisador so como& duma mistura
em pó do, 50- 95;, de carbonato
de sadio e 5 - 50 eV de árido tantãrico.
Total de 2 pontos.
ensen —

VAMO N.O 125.635
Dr, 4 de outubro de 1960

Re g lierente — cio% is pereira
Sampaio -- São Paula.
Título — F p nAvo lençol — Mo.
TOM() N.o 122.901
delo de utilidade.
•
1.°
Udu
tiúvo
constituída
114+0
.29 de elembro ibo
por uma face plana substancial-.
Requerente --- Aharte coelho da mente , retãngular, eararlerizado
por lima aba posterior frontal que
Silva — São, Paulo.
Título — Nova, disposições se alonga latei . almente, cio ingolni
construtivas em tambor es de má- reto,' ft pequena região lateral do
quinas de !mar rotula, — patente colchão.
de invenção_
Total de 1 palito.'.
4.0 Nova djsposiçOe . construtivas em tambores do maquinas de
lavar roupa earacprizados essenTidt N10 N. 0 121.107
cialmente pelo fato do tambor lavador dá magnata, constitnir-:.-e
De 23 dn novembro de 1900
essencialmr n te fie tri!:: segmentos
Ilequerenle -- David Mosselman
metálicos feitoc dl' chapa ellna
cuja largura corresponde exata- Mus s er — E s tados Unidos da
Amérira. •
mente a d(t tatittaw, segritentos
ses, simétricos de raios identices
Título — Coniteisto niereurial
de tal maneira que quanito unidos (varinha., -- Privilégio tio invenção,
formam o cilindro que cor-digira o
to ó processo para obteneri n de
tambor; pelo falo ajuda de omita
das extrendda fies rios segmentos um composto químico nôxo, cna
conservarem-se normais. enquanto tendo mercúrio, caract erjzado por
que as extremidades opostas são alta solubilidade em água o que
proxidas transversalmente em tecla tri".1 é urra característira normal
a largura, de um rebaixo 'ou cana- dos compostos de mercúrio, e calota int crua. de modo a configurar racterizado por possuir urna esta.
os três dentes batedores do - tam- baldada inesperada quando ex..
bor: são dente; em forma aproxi- posto ti luz, ficando completamente
madamente de 1?111 V de vértices branco nestas candieões o que não
arredondados cuja, extramidaders é u ma característica desconhecidalivrrs s ão dobradas em sentido doa compostos mercuricos, o pra.
contrário. isto é para dentro da cesso sendo efetuado pela reação
,v.1;•••.-'11 :ihertura: pe i o fato ainda .de um ácjdo hidroxi alcanoico se-c
da se X t i el#1 • 4)alle2 normais das lecionado do grupo que ooasiste
se ""v ,oloreprMan a s extee- doa AM% lacticoa e hjdroxie aos-

'rota! rio 1 pontos.
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da..felra 1

dans, uma alquila/PIM e árido
amarelo de inerodr0.
O requerente reivindica de acórdo com a Gonvencão Internacional
• o art.• 21 do Decreto-lei 7.903,
de 27 de agósto de 19411, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes
da América do Norte, sob número 855.031 e 24 de novembro
de 1959.
Total de 18 pontos.
•n••nnn••n••n

TÉRMO N. o 11115.611
Em 21 de outubro de 1960
Requerente — Takeshi Kaee.—
etto .Paulo.
Titulo — Nova disposição. construtiva em bolam e sacolas — PriVilágio de invenção.
IP Nova disposição construtiva
em bolsas e sacolas, conatituida
por tira flexivel 1 de couro, piás*o, lona ou material equivalente,
suficientemente alongada, para,
dobrada ao meio dar altura conveniente para uma bolsa ou sacola, tendo as extremidadea 2 dobradas e costuradas de modo a reter
e prender as usuais alças 8, 'e caracterizada essencialmente pelo
corpo da tira ser inteiramente recortado, no sentido longitudinal
por cortes 4 paralelos e alternados de tal forma a configurar uma
linha de cortes intercalados CM
trechos inteiriços, teúdo imediatamente acima outra linha idêntica
de cortes ligeiramente afastados
de modo que a extremidade de um
corte fique pouco para dentro da
projeção da extremidade do corte
da linha subseqüente e assim sucessivamente, num periodismo contínuo, de tal forma que se se fizey
a distensão lateral da tira ela se
apresentará com aspecto de réde;
pelo fato da tira' ser dobrada na
sua altura mediana central e ter
$e bordas cdnjugadas de pontos
em pontos, por clips metálicos 5,
costura ou nas, ou equivalentes.

os integrado_ ao mai& 9 ele- ma que &frege um sapato, caracterizado
TMMO
mento avulso ~odor provido de ama pelo feto que uma pistola de pregar
De 31 de Janeiro de 1961
Requerente — 8. Á. Industrial espekte de barbatana, que se introduz (46) a construída e arrumada para
pluralidade

Irmãos Layer — São Paulo.
Título — Nôvo modelo de recipientes de papelão ou material sem elhante — Modelo de utilidade.
1. 0 Nervo modelo de reci pi en te de
papelão ou material semelhante,
feito de_ um sé recorte de material sem o emprêgo de cola ou
grampos, para-fins de exibição de
mercadorias ou outros análogos,
caracterizado pelo fato de compreender um recorte si:métrico, em
relação a um eixo e abrangendo
quatro painéig rebatíveis, substancialmente, retangulares, terminados, num e noutro extremo, por
uma aba de largura• constante e
uma lingueta, substanciadmente,
triangular, respectivamente; pelo
fato de que a referida lingueta
termina por um prolongamento,
substancialmente, semicircular.
Total de 3 pontos.
. TÉRNIO N. o 127.218
De In de novembro de leen

Requerente — Novitex Ltda. —
São Paulo.
Título — Mv° tira liçce; com pito') substitilivel -- Modelo de utilidade.
1. 0 Nóvo tira Aça com viten
substituirei, noia:lituldp por tira
liços 1 usual suficientemente reforçado, formado por alma de aço
revestida de tecido on capa apropriada, tende nas exl rem i dades um
cilindro de aço ou de outro me-.
tal apresentado .e conveni ent e 2,
firmemente cravado de modo a
prender rigidamente ^ao cabo 1 e
caracterizado por ser dotado de
rosca interna longa onde se rusqueia a parte reta, tarnlelm longa
de um piton 3; pelo faie 4e...;.te ser
dotado de porca .1 de fixação e
regulagem da altura Piai em
relação ao cilindro metálico 2.
Total de 2 pontos.
•

De 3 de março de 1961

TÉRMO NP 125.619
De 11 de outubro de 1960
Requerente — Bernardino

&D-

UM — SA0 Paulo.

Titulo — Nevo dispositivo de
medição para corte de roupas —
Modelo de utilidade.
1. 0 NOvo dispositivo de medição
para corte de roupas, caracterizado essencialmente por compreender uma haste plana, que faz apoio
nas costas e trazeiro da pessoa,
provida em sua extremidade superior de rasgo guia passante, dentro do qual corre uma régua graduável, em forma de semi circulo;
pelo fato ainda da extremidade da
régua que faz apoio na parte traseira do pescoço, ter fixada por
dobradiça, engate ou recurso semelhante, unia lamina metálier —
mola — rebitada pela sua outra
extremidade na face correspondente da haste ou corpo principal.
Total de 3 pontoe.

em uma bainha, costurada por dentro bater pregos (49) com uma
de impactos sucessivos num salto (30)
rita-selqs.
num emento de salto (36) do sapatb
doica de 2 pontos.
(38) para prender oealto (30), colocado e práso em posição agarrada abaiTÉRM 01\1 9 117.4a9
xo do estampo pregador (44) por um
De 8 de março de 1961

Requerente: MarvIn Iienry Geove —
Estados Unidos da América,
Invenção: «Aperfeiçoamentos na Construção de Válvulas». — Privilégio de
Invenção.
P — Construção de uÉna válvula,
põe de um elemento de corpo de válvula provido de passagem para o fluxo para a ligação com a tubulação
associada e de um espaço no corpo
entre as ditas pasasgens, de um elemento de válvula colocado no dito espaço
e móvel entre as posições de aberta
e fechada, de uma anel de vedação,
dispositivo em ine dos dito, elementos
para a montagem do dito anel de vedação, sendo o dito anel de vedação
composto de uma parte de base e de
partes flexlveis de parede lateral, que
se estendem das partes de base e são
unidas por uma parte exterior de parede
terminal flex.vel e curvada, sendo as
ditas partes de base e ditas panes de
parede formadas de material eiéstico,
servindo para circundar um espaço fechado interno, e de dispositivo para a
servindo para levar
montagem e rama das ditas peças, serv ndo para levar o dito anel de vedação, formando o dito dispositivo para
a montagem um recorte anular, onde o
dito ml de vedação é colocado com a
ciaa parte de base comprimido dentro
dentro do lundu do recorte, sendo a
outra peça provda de uma superfície
operatória de válvula, adaptada para
apertar e .vedar a parte curvada exterior da parede do dito anel de vedação.
Total de 10 pontos.'
O requerente reivindica a priordade
de idéntico pedido depositado na Repartição de Patentes norte-emaricana,
em 18 de julho de 1960, sob número
43.396.

carregador de saltos (54), ao sapato
(38) (fig. 1).
A Requerente reivindica a prioridade
de igual pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
América, sob o número 28.625, em 12
de maio de 1960.
Total de 16 pontos.
TERMO N9 128.518
De 19 de abril de 1961
The Forgrove Machinery Company
Limited — Inglaterra.
«Aperfeiçoamestos em Má:minas Empacotadorasz. — Privilégio de
Invenção.
1 9 — Aperfeiçoamentos em máquina,
empacotadoras de tipo especificado, caracterizado pelo lato de que o mecanismo entubador inclui, de cada lado
da máquina, blocos aquecidos de tpôo
e de fundo, dos quais pelo menos um
é dotado de um equecedor, definindo
entre êles folgas horizontais opostas dentro das quais as bordas das fôlhas são
guiadas de modo que elas são postas
em aobreposição e param de roletes de
selagem coopercates para eugatarem as
bordas sobrepostas das fõihas e selarem umas as outias depois de sua passagem através das falgas.
Total de 7 pontos.
-A requerente reivindica de acendo
com a Convenção Internacional e o -Art:go 21 do Decreto-Lei número i .903,
de 27 de agosto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra,
em 19 de abril -de 1960, sob o número
13.671.
—_ —
TERMO N 128.520

TERMO N" 128.488

TÉRMO N9 127.353

Total de 2 pontos.

Fevereirode 1965

Requerente: Plasrnet — Indústria de
Matérias Plásticas e Metais Limitada
— Estado da Guanabara.
Titulo: .Ima Sacola de Malha Portátil. — Modelo de Utilidade,
19 — .Uma sacola de malha, portátil
caracterizada por uma carteira circular
ou conha bivalve de ma féría plást;ra,
Ilíadas de um lado por um fio com
folga e do lado oposto, por unia alça
que se prende a uma ^e-ta ou perola
prevista em outra alça.
Total de 2 pontos,
TERMO No 127.371
De 6 de março de 1961

De 19 de abril de 1961
De 22 de março de 1961
Reque.ente:
Forgruve Machine.ry
Company L rnitzd — Inglaterra.
`1 num: Aperteiçoat,,entos em Ilvia.juinas de Empacotar. — Privilégio de

Requerente: Angela Bitelli Zocchi —
São Paulo.
Titulo: Um Novo Modém de Caixiuha Mostruário. Modelo de MI:
dade.
1 9 — eAperieiçoamentos em máscaras de mergulho), tendo as margens de
contacto com a face do merguihador
recortadas anatornicamente, para corresponder aos pontos de apoio, caracterizados por faixas ao longo de ditas
margens, de grossura deeresceate, constitulndo mem: r. az'z.svas por sacão no rosto, evitando a entrada de
.
água no
, :;cal a.
Total de 3 pontos.

I . ' • Aperieiçoanientos em máquinas
de empacotar do tipo especificaod, caracterizados pelo s fato de incluirem um
ac:onamento de velocidade variável ajustável para variar a velocidade de curso das matrizes do virolamento e de
corte, quando em contacto com o tubo
de mot.o a -ajus.á-las para variação no
comprimento dá emba l agem. sendo o
acionamento ajustável de modo que as
matrizes são avanç.s.1.1* a ap oximada-

TERMO N 9 128.501

mente na velosidade lim.ar do inater.al
de empacotamento enquanto elas estão
em contacto cota ele.

Requerente: Peter Manufacturing CorDe - 19 de abril de 1961
poration — Estados Unidos da América.
Requereate: Companhia Un ted Shoe
• Titulo. Aperfeiçoamentos em Maais. Ma Chinery do Brasil — São Paulo.
— Privilégio de Inveeção
Titulo: Máquina de Prender Sabas.
1 9 ) (Aperfeiçoamentos eia maiôs», - Privilégio de Invenção.
1" — Máqiuna de prender salto aciocaracterizados por serem ajustáveis a
diversos tamanhos de bustos, mediante nada por energia, tendo um estampo
adaptadores inseriveie na cavidade do ,p-egador e una macaco para uma for.

Total de 2 pontos.

A requerente reiVind ca de acikdo
com a Conv,us ão Internac.onal e o artigo 21 do Decreto-Lei número 7.903,
de 25 de agõsto de 1945. a prio.idade
do correspond a.e p ,d'do depzisi • ado na
Repartição de Patentes ‘da Inglaterra,
em 1 9 de fevereiro de 1961, sob número 3.864.
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TERMO N 9 128.529
14 de março de 1961

De
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TERMO N • 116.208

TERMO N° 105.947
20 de outubro de 1958

1
1

De 13 de ktaeire de 1960

Fevereiro de 1966 409
TIMM bP 1410.310
et lf

jualle de 1960

Requerete Itaalalar Corporation -41
Monte‘atini Sv-:.-La Generale Per Requerente: Indústria de P ara.
jague Lima: • -- Estado da Mal*. Esta
da Amido.
L'Industria Mineraria e aiimica -bera.
Titulo:
asso de aumentar a dia
Titulo: Nova Disposição Construtiva lia
Título: '4 Ndvo marcador de pontos e ciai:eia no emprego de derivados de
Titulo Processo p...ra &aerizar altaem Ventarolas. — Modelo de UtiliOlefinas inferikres. — Privilégio de tempo ...ra Silhar ou outros jogos. — petrdleo para extração do euxedre do
dade.
PI:vilégio de. Invenção.
sólidos 'contendo encare elementar 80
— eNova disposição construtiva Invenção.
1° No .'o marcador de pontos para vate.
Privilégio de Invenção.
.
em ventarolas», caracterizado por cabo
1°
Pro,esso
para
dimerizar
alfa-ole— I — de madeira, plastcio, ou outro finas inferiores, sós ou misturadas en- bilhar ou outros jogos caracterizado
Prc.esso
de
separar
solventes,
de
pelo fato de consistir em uma das suas
material adequado com feitio convetre si ou com eti t.aracterizado por- for: , de execução preferidas, em pai. viscosidade elevada, de enxofre precipia
niente, dotado de alargamento plano
tado, sou um solvente de viscosidade
2 -- em sua extremidade superior, dota- q' a dimerização é realizada na pre- nel apresentando: na parte maior do menor para obtenção do resultado ecoe
sença de um catalizador formado pon- seu lado direito Cãs tiras das quais a
do de furos radiais, — 3 — onde se coum superior e • Inferior numeradas de um 1601e9 máximo possivel, com empregd
lam as extremidades de varetas — 4 do-se em contato um alcóxido de
solvente mala viscoso como agente
metal
de
transição
do
propo
Na,
Va
a "iate e &mo, e a do melo apresea. do
-- de material convenientes, ligadas
de
lixiviação,
enquanto ao mesmo terapd
ou
Vla
da
Tabela
Periódica
de
Mendetendo duas numere:0es, uma à esqueo- também obtido
posteriormente por revestimento de pacp produto de enxeád
pel — 5 -- usual; pelo fato do cabo leiev,. com um composto de ideai:letal da e outra á direita, indicando as Va- com pureza elevada mediante en regd
- 1 — poder ser confeccionado em de um meei do grupo I, II -ti III da ries, de viu'. e ataco em vinte e cinco,
solvente mala viscoso como agente
periódica, sendo a relação transferidat reapectivamente das corresduas metades longitudinais dotadas de dita ta'
de alcoikactel pondentes duas tiras 4-uperior a infe- de lixiviação, enquanto ao mesmo temo
molar entre o
encaixe — 6 --.
e o composto de . -etal de transição de rior, e na parte menor
seu lado ee. po também é obtido o produto de enxó.
Total de 2 pontos.
com pureza elevada mediante em.
2 a 1'
e imitação de Ice
querdo, um mostradorde
Seguem-se os pontos de 2 a 7.
relógio com dois ponteiros, acertáveis prego de um solvente pouco viscoso,
A requerente reivindica de acórdo por meio d- ume chave, pela 'pessoa cammterizado pelo fato de consistir em
TERMO Ni l2&532
532
com a Convenção Internacional e o encarregada de registrar o tempo- do repolpar o easesfre precipitado recolhi..
Ari 21 do Decreto-lei n° 7.903, de
q é introduzida através de uni do após uma separação parcial ou qua.
Em 15 de março de 1961
27 de agóst_ de 1945, a prioridade do furo provido no centro do vidro que se completa da solução do solvente, com
um solvente de viscosidade menor para
Requerente: Haroldo jensen 6 Com- correspondente pedido depositado na cobre o mostrador.
aparação do solvente, mais viscoso e
Repartiçr de Patentes da Itália. em
panhia Limitada — São Paulo.
Seguem-se os pontos de 2 a' 4.
mais aderente das partículas de enxó.
• "Titulo: tOrtginal Modelo de Esfre,. 22 de outubro de 1957. sob n° 15.099.
È'e e, depois de repolpar com um solgao para Banho, -- Modelo de Utilivente de baias viseoeidade, separar ouTERMO N° 119.978
dade.
tra" yes o enxofre do solvente em ex.
1° — eOrigival, modélo de. esfregão
TERMO N9 112.393
-cesso e repolpar com água.
De .7 - de junl. de 1960
para banho, constituído de duas capas
$eguem-se mi pontoe de 2 a 4.
de material conveniente, tais como, mDe 7 de ,3 4° de 1959
Prioridade: 1,MM,oa Unidos da Ame.
Requerente:' The Marley Company,
udo felpudo, «bucha» ou mesmo esrica, em 18 de junho de 1959.
firma norte-amerh ..
puma de ralou de tamanho ideal para
Cem Geara Limited — Inglaterra.
Pontos caracteristicos de: «Aperfeiabrigar quatro dedos de uma mito, ca- Titulo, «Aperfeiçoamentos no disporacterizado por ser cortado com o fei- sitivo de direção de velculos rodoviá- çoamento em tõrres de refrigeração supatas à condições climatéricas muito
tio de meia ogiva com a abertura na rio-. — Privilégio de Invenção.
TERMO N9 122.563
fria- — Privilégio de Ini,2rção.
lace, reta, teia() a parte frontal — 1 —
1°
Um
dispositivo
de
direção
do
tipo
ligeiramente mais curto que a posteDe 12 de outubro de 1%0
1° Aperfeiçoamentos em barres de
rior — 2
dev.damente forradas — de %eira e pinhão, caracterizado refrigeração providas de' .um agregado
3 — e interligadas por debrum con- porque a. cremalheira é solicitada reei- de rodada ou material de enchimento
Requerente: American Ou l Comp.my
veniente — 4 — dotadas ou não de Dente e lateralmente para manter os atraváudo qual gravita a agua quente — Estados Unidos da América.
dentes
engrenados
com
os
dentes
seus
Titulo:
Reforma regenerativa com
alça
5 — para pendurar.
a zer Pãfrinda, ao mesmo tempo que
do pinhão, e porque a cremalheira
Total de 2 pontos.
catalisador
suportada para deslizar, por um man- ar de esfriamento a atravessa, earaete. Invençgp. da platina. — Privilégio de
cal (ou -ancais) feito de material não :azados pelo fato de compreenderem uma 1° Um rooesso para beneficiar narigido que pode -ser comprimido, de pilh verticalmente, inclinada de vene- fta para nivela de octana acima de
TBR MO N° 128.533
preferencia, resilientemente, para se zianas, no lado de entrada de ar do 0 , CFR-R. sela aditivo, em um dispo.
acomodar ao movimento lateral da ore- referido agregado, venezianas essas de altivo de Iddroforma regenerativa cata..
configuração transversal, relativamente
De 15 de março de 1961
malheira.
ampla, afastadas umas das outras uma ilidem na presença de hidrogênio recuai
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
distenda substancial e dispostas de calado e Um catalisador de platina suRequerente: Haroldo jensen II Cia.
modo a receberem uma parte da água portada contendo $,alogeneto. em tema
Limitada — São Paulo.
quer- - --amante e provinda de UM percurso na faixa de 425 a 565°C e
T lo: Nevo modelo de esfregão
TERMO N9 118.910
venez:ai.- imediatamente, superior, via em pressões abaixo de 35 quilos por
para banho: — Modelo de Utilidade.
suado à retenção de água na referida centimetro quadrado, o dito dispositivo
1° Nôvo modelo de esfregão para
De 27 de abril de 1960
tõrre sem substancial imped:inento ao inclulasio p lo menos q..itro reatores,
.ho, caracteri- do ;:or uma tira ala-,m dos quais é regenerada
gada — 1 -- de ebuchao ou outro ma- Miguel Godinez Sicard, de nacionali- escoamento de ar para dentro da' hW:e pelo menosute
o
rvs- •ito com gases
terial '
ro conveniente, tendo as ex- dade espanhola, domiciliado na cidade para sua passagem através do refe- periódica
cont -.do oxigénio, caracterizado' pori
rido agregado de e-chimento.
a face posterior do Rio de janeiro.
tr:nidadea afu..i l '
compreender a r :noção, do sistema, dei
—
— Teve ''1.1 de identico material Titulo: Uni nevo modelo de emba- ia' total de 9 água
e substâncias que produzem aguai
felpudo oti de espuma de lagem
ou t
. transparente. — Modèlo de
-sob 'as condições de reação, de moda
nylon, devidamente debruados com cain~es o teor de água total na core
ou utro m:a-t ' ade- 1' Nóvo modelo de embalagem transdar , 3S
3
TERMO N° 120.134
ate tfluente do último reator abalai
quado, tendo nas •xtremidades projeta- par 'te, ca terizado por ser consti.t,.;0 partes por milhão de partes en •
resistentes e tuido de uma peça base de papelão ou
d s alças - 4 De 13 de junho de 1960
pés*
da nafta
eant'cla, com o que
.den1 pi:ra serem y;eguras outro mater al adequado, retangular,
ele t
halogénio
do catalizador
panie
de
,os das usur— 'os. — Total de
Requerente: António Rosado Nunes, Inibida e são aperfeçioados o rendime
-alar, triangular ou de
2 pontos.
Roias,
portuguès,
e
Asthor
Read
de
5ã
qualquer outro pormato. dotada de uma
to da reformado, o potencial do *danai
pluralidade de recortes semi-eira:Tares brasileiro, arquiteto, ambos residentes e a vida do catalisador.
formando iirojeçõea salientes equidis. na Cidade do t:'-o de Janeiro.
Total
17 pontos.
TERMO Ni 128.654
tantesm:nte dispostos e aberturas para Pontos característicos de: sAperfelpassagem de unia fita ou elemento ae- ç. mentos em lixeiras». — Privilégio
De 3 de
1 de 1961
ineraante; e de uma peça de material de laveglo.
TERMO Dr8 123.036
Requerente: Ernest Josef Lamberg
transparente que se projeta para cima É Aperfeiçoamentos em lixeira, do
tipo
de
báscula,
conjugadas
com
tubos
• De 26 de setembro de 196(N
São Paulo.
cobrindo o adiça exposto a venda, com
Título: T pador de unha, fixável em as extremidades dobradas, conveniente- vertical., de queda, caracterizados pelo
chaveiro. - Modèlo de ll'Idade.
mente, para formar uma borda periféri- fato de ser a lixeira articulada ao Requerente: Auto Union G.M.B.
1°) Limpador de unha, fixável em ca que se ajusta na peça base, sendo quadro mediante charneiras montadas Ingolstadt, República Pederal Alemt*
chaveiro, ezracterizado por uma aber- dotada de reentráncias em correspon- no lado de, dentro do quadro, por den- Pontos caraculsticos de: «Diz
tura longitudinal, comprida e estreita, anela com os recortes semi-circulares tro do paramento de alvenaria do tubo vo para o funcionnuento de motores
mas suficientemente :arga, para que d . .eça base C que se encaixaram nos de queda, charneiras essas que são combustão de dois tempos*.
qu"er alça . anel de chaveiro, do Incsmas e de aberiurhs, também. cai acessíveis elo lado de fo.-a mediante leo. de Inv:nção.
tipo coroa.:, ; :sa passar por esta aber- cor . spondència com aquelas da peça uma abertura coberta por uma p'.aca 1° Dispositivo para o fvncionain
tura permit r segurar o li ..,dor, base para passagem da fita que consti- vertical remaiiive l aparafusada no cita- de motcres de combustão de dois t
do quadro..
tue o dispesitivo de segurança,
pos, nos qi-ais a proporção de mistu
como - fosse :lave.
Um total de 2 pontos.
de óleo C
Total
3 'santos.
Total de 2 pontos.
partindo de
Requerente: Hiroharu Sugiyama

Sito Paulo.
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125.991
.TÉRMO
prioridade do correspondente pedido de
a marcha em vazio 4 regulada para! • TERMO N• 123.803
ia
Repartição
de
depositada
patente
..iroporção habitual com plena carga
De 19 ' de janeiro de 1961
Patentes da Suíça, em 22 de dezembro
De 27 de outubro de 1!).60
'senso o Óleo conduzido ao sistema de
de 1959, sob o número 82.129.
cção. cariacterizado por ser o óleo
Requerente: Institot Ftançais Dia
Requerente: João Soares, residente
?eivado ao oombustivel ante.* da mistura,
trole, Den Carburants Et imbriliarits.
'oeste
Cidade.
.
tom .o r aspira o.
-a. França.
TERMO N9 125.151
1.
•Finalmente, a depositante reivindoca, • Pontos caracteristices: ¥Ntnio modeTitulo: Processo de Transmissão Sie
de aoárdo com a convenção Internado- lo de caixa desarmatiela. .— Privilégio
multânea por Rádio a uma Estação
De 21 de dezembro de 1960
artigo
2I
de
Invenção.
•
•
.
com
o
de
conformidade
ad e
Central de Informações ProCedentes de
do Código da Pron-- .1 -4 Indiastetal, •J 1 9 Nd/o° anockdo de caixa, . desarmaVárias Estações. -- Privilegio de InA: veA, feita de um só pedaço de material Requerente: Alurninium Industrie Alo venção.
prioridad- do ron'esPoldell,te,_Pedid°' de
pof ' , na RnPartiç50 °e "tent" ' plano e dobrável, carocterizado pelo tien Gesellschaft, firma suiça.,
l o — Processo de transmissão simul.
Alean-aha, em 6 de outubro de
' fato de apresentar, ao 'longo de tôda Ponto Caracteristico de aCaircilhosa, tãnea,
a tuna estação central, de séries
46c
1.
a periferia . de três retãngulos centrais
nOb o n" A 32.998 la
Prmilefi lo de Invenção. de informações elementares procedentes
justapostos
dois
dias
quais,
que
: t mal de 13 pa-"os.
a'. -engem tereeiro, substanc,almente, Caixilho-Moldura composto pata ja- de diversos aparelhos de medição afastada:o diste caracterizado pelo lado de
iguais entre si -- unia aba rebativel e nelas, portas, paredes de vidro e simi- consistir
em medir cada informação elelares.
'constituido
de
maneará
conhecida
de largara, aubstancialrnente, constante,
TERMO N° 123.069 por tona grandeza elétrica e
e pelo fato de que essa aba, à atura ^por urna inoklura-suporte, por elementos acatar.
ou ripas de cobertura ou de revesti, transmitir eia forma codificada por meio
1:expoente: • Sylvarda Eletrie %a- dos. extremos -do retângulo central, apre- mento,
e por um número de grampos do impulsos essas informações elemenem
senta
recortes
em
V
que
terminam
dia-te loc. — Unidos da Ameelasticos
que servem para prender as tares por ciclos sucessivos estação
partes em arcO de circulo. •
.
Oca.
Tapas de cobertura à moldura-suporte, central compreendendo cada eido una
.5s.
e'Coditaeadoe de sinais>. — Um total de
caracterizado pelo fato de que a moi- ;Mico elemento de informação procedendura-sano:te. ocupa. na seção transver- tes de cada aparelho.
Prior- • de InVenção,
sal,
uma área substancialmente retangu- Total de 22 pontos.
1* Cedi. Mor da sinais, para
TERMO N" 124.149.
lar, e pelo fato de que os grampos A recear:ente reiviadica também de
s'nais de entrada separados, ele"'
elásiicos, de um lado, abraçam a mol- aceirdo com' a Convenção Internacional
banam, em aula
Re ...a...AOS Ia ou ~á.
')e 11 de i
..idno . de 1960
de
sarda
sitiais
dura suporte e penetram com salientes e o Côd:go da Propriedade Industrial
eicu.ação o:a:hl:meia de
correspondentes rebaixos ou em vigor a prioridade do correspondenseus
abteníveis em um jogo de Nomes de
'equereure: Staufkr Clannical Com- "depressões
' Per . serv i n do, te pedido depositado na Repart'ção de
s
na mo
pe4o fato de que o y
caraCt
Estados Unidos da América.
por
outro
lado,
como
batente para ias Patente da França -em 20 de janeiro
mna
pluralidade
de
células,
cada
unia
•
en
Tidaio:
enxiSfre inso- vidraças ou outros painéis insertos, além de 1960 sob a número 816.349.
o:intendo una elemento electroltuninesc
Privtegro
lnvençao.
do que p..-eodetn. com no mínimo um
latir amestre acoplado a um ~po--te lúvel..
' Compos'ção de euxdfre insolúvel outro sidienie seu. um fiange de rpa
p nte fotoomeduair, ceia daspolda em fide cobertura, pelo fato de se colocarem
TERMO N ¥ 127.125
las - ai eoltmag e de qn são provi- carac.irizadze pelo fato que o enxõfre
é ~bifando pela presença de elasticarriente sobre o mesmo, geado
dos mek,, que conectam uma fonte de
aina1s, através da .4eocionado compo- iónios de c.arbono.
que o frauge.. após a colocação, de
De 21 de fevereiro de 1961
nente I. ':ocondutor, aos referidos barkonna coried:ça, Ltil ripa de coberta.a.
Total
de
11
pe..
:s.
us de salda em obediência ativaçfm
otos• reutie: jaiin e V011
gr,+IMPOS elásticos, =pedindo R
traxer
rg. ' á sejam os mesmos sacados para tora'nu- nada, técnico, residente em Varei i.
'eletiva dos citados elementos eleetro.
emanha.
Al
luminescentes.
x da moi- Oldeaborg.
cl:rcção transversal aoeio
'\()N9 121 . /58
dura-suporte,
pelo
fato
de
que
a
ripa
Seguem-se os pomas de 2 a 10.
, Pontos aracterist cos . ' Processo e
de cobertura prende os salientes respec- Instalação "pia Fabricar Peças Fundi.
De 25 de stovembro de 1960
ridade: Estados Unidos da Allhé.- ,
tivos .t-i'ees grampos dentro das de- dali sob Pressclw. — Privílégio de Inrica, exa 1* de outubro cle 1959, sob lealeierease G. K. N . scrj ,., ,6, pressóes na moldura.
venço.
a• 343.0'6.
!E.a arrie LMoited
gi:1ter?Nd .
Finalm.mte. a de.postante reivincl.ca,
— Processo para fabricar objetos
_
.
. .
•ne6:do com a Convenção Intenta- fundidos sob pressão, caracterizado pelo
1. ou(); Dispositivo nõvo ou aperlei
danai
e
de
°natural
dada
cem
o
artigo
TERMO 123.625
Jato de que o material a ser defo.meçoado para f:sar parafuso,
riedandáenite
-ndl„e
us : do e impei:do. por sacio de urna ira.
corp.espe
daa.Pro
igoade
21 IdaoprC:lica
-•
para fixar pala- tria
1
„ Um dispese.fivo
talução hielrinilica, para dentro da ca.
De 20 de outubro de 1940
luso. caracterizado pelo fato da parte cudo, depositado na Repa.tição de Pavidade do molde, e ainda, pelo fato .
da lua-a adjacente
cabeça- Possuir tentes4:
1a S
uNa, em 23 de dc-ailirio de que, em Seguida, o canal de jito
Société ~rue, uma seção transversal circular
Pequi -Jte:
para en- de 1959, sob o na:onero 62.274.
{inieção) é vedada cum o aprovertzamenti .c induArial fe ~ardei atiça. -esto- c-wir.:11' em uni orificio de formato corlCoda p e5.410 eNbitellte• na cavalade do
belecida em Bas:lea. Suíça'
resoonz:.-me‘ no membro com o qual o Um ponto.
molde, e. fradmente. pelo fato de. que,
____ Pontos característicos: cProcesso pata cl:spo.dtivo é utilizado e possuindo a
, através de um C./CaTWillelltx, de pressão,
que desemboca entre a gaveta do canal
• produção de &teimemos e estampa- atbeça do dispositivo uma aaliencia de
TERMO N" .125.778 •
posicionar:rimo estendendo-se paralelade jeito e a cavidade' do molde, é aplidos fxrx. em materitus texteis ce
mente ao eixo da luva e espaçadas da
de Invenção.
- cada tuna ultra-pressão, produzida me.
:trema e que possui uma seção transDe 10 de janeiro de 1961
diante dlatação térmica de na agente
Processo para a produção de tia- vemal tal que permite o seu encaixe em
aquecido em um recipiente de pressão
.
-aliemos e esti:impados Lixos em mutu- um orificO ci
rcuI ar existi-ene TIO referiEstackei cerrado. como, por exemplo, mercúrio.
Miniug Research Corp
al *rad criai:551c°, carac:terizsido pelo
• Finalmente o depositante reivindica
Unidos
da
América.
material
com
uni
ééte
tingir
a -e'
de acórdo ceia a Convenção InternaSeguem-se
os
pontos'
de
2
a
5.
(IT1)Toisui,s,
peio
corante. couter3o,
aBritadeiraa. — Privilégio de cional e de conformidade com o artigo
Invenção.
lio de ácido biritaa-solubilimu me e. pelo
121 do Cedso da Propriedade Industriai.
E'201311, um gei • o animo zentitax seodo
TERMO N9 125.141
Unia britadeira. compreendendo ' a' prioridade do correspondente pedido,
—
durante
ou
-tratado.
material
textil
•
um por de mandíbulas convergentes para depositado na Repartição de Patentes
axma um
após a operação (1: ungiu:lento.
De 21 de dezembro- de 1960
baixo e opostas montadas numa estro. da Alemanha, em 26 de &venero de
.
tição
de
bisralfios
de
um
orar osto
tora de apOo para movimento vibra:ó- 1960, sob o número Si 16.159VI-31 c.
impo
¡bigode arava() contendo ow
J. R. Ge gy S. A. — rio recíproco, caracterizada pelo fato Um total de 9 pontos.
Requerente:
e
cot
ale
te
de isocianato aromaticamen
de pelo menos uma das mandíbulas se:
im- Suiça.
faticamei. b ozenbinatio e o material
flutuantemente ~tintada adjacente a
produto
de
•e
0
Titulo.
Processo
de
Produzir
um
Nbvo
com
d
~ante
pregnado
ThiÉMO NP 127.347
prmlé. borda inferior .ia dita mandíbula e um
adição de . isocianato-bisu 'to, s di Derivado hninod,benzilico.
ser
disposto
ad,aelemento
Imitador
submetido a um tratamento térndco aas gio de Invenção.
À
,de Muno de. 1961 .
a borda super cla d.:ta mandisendo ' ',tad° reagir ,darante um perio- .1*r _.. Processo de p oduzir 5-(ai- cerne
modo
a
mandíbula
está
bula,
desse
temperatura
ambiente
do prolongedo, à
isninodibeemi. livre para participar de uma errov mento Requerente: Union Ca ;bade Cordinietil-arnoioametiletl)
on temperatere motlerailamente elevada,
poration.
corno modificação de, cocas:ante do qtridtrin.
estado
úmido
ou
tno'hado.
ao
tifeasa namoro ,111.286 de 2.3 de junho
Local: Estado Unidos da Ameos
pontos
de
2
a
11.
Seguem se
raaalmezte, . a depositante reivindica de 19773, caracterizado por se temer
rica.
Interna- atuar laidaagéno cauditicamente ativado A requerente reivindica de acordo
Titulo: Lampadas Elétricas.
• r...:tiro'o com a Convenção
e de conformidade com o artigo sabia uma solução de 5-taifa-anum-me- tad a Convenção Internacional e o Ar3)
Uma lãropada ineancloscente
dr> Código da Propriedade Industrial eit-etiltdosindiberizilo e pelo menos - o sigo 21 do Decreto-Lei, número 7.903
raa
pseudo. deliroquaatidade molar de formal- de 27 de ~sio de 1945, a prioridade caracterizada por ezonpreenelet um
ade
do
correspondente
prioral
•
de Patentes ideado nata soliazate orgimico.
do correspondente pedido depositado filamento compreend endo u n't a
• isrpoGitada na Repartição
Lia Repartição ele Patentes dos Eirados percentagem nvd ;or de cirbono o
da ''iça. eia 20 de outbro de 1939. Nem miai de 7 pontos.
Finalmente a requerente reivindica. de Unidos da América. em 11 de janeiro de tântajo po-delonatilo dentro de
• nob o ao 7P .632 . .
uma atmosfera earno-oendenti.) a,
aceardo
com a legíslaçao aplicável, st de 1960. sob adendo 1.740.
Um W') cie mova. •
•n••nn,.

-

•.

-

r

-

8egunda-181ra 1

temperatura de operação, hidrog..
fio, carbono vaporizado e pelo menos dois halogenos, um dos ditos
halogenos sendo selecionado de
grupo ,consistindo de iodo e bromo, a dita atmosfera sendo substancialmente livre de oxigênio.
Prioridade: Estados Unido3 da
América, em 11 de março cre 1960,
sob os ne. 14.253 e 14.254.
SegUeni-se os pontos de a 11,
TERMÕ N.° 127.528
10 de março de 1961
Requeente:, Sylvania Eletric
ProdUcts In°. — Estados Unidos
da América.
Título: Conjunto de catódio
aquecedor e respectivo suport e . -Privilégio de Invenção.. .
1) Conjunto de catódio aquecedor e respectivo suporte para em.
prêgo em válvulas de descarga
eletrônica, particularmente o In
válvulas de raios catódicos. atraco terizado pelo fato de compreender
um corpo-catódio em forma de
bola achatada, disposto no referido suporte, apresentando o mencionado corpo uma superfície periférica e pelo menos uma superfície chata que é coberta com um
material emissor de eletrônios, encerrando o citado corpo. embutido, uma espiral de enroiamento
Inverso de fio aquecedor adilado,
cujas extremidades sobreaein da
citada smierficie periféra.a.
Seguem-se os pontos de 2 a 9.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 11 de março de 1980,
sob os ns. 14.470, 14.471 e 14.472.
TICRMO N.° 127.658
. 15 de março d e1961
Audio-Mechanical Devices, Inc.
Estados Unidos da América.
Titulo: Gravador de 'fita e re pr odutor de som continuo.
1) Um estojo para um dispoaltivo de caráter descrito, o dito
dispositivo tendo um membro rota
tivo de acionamento por Raça, o
dito estojo sendo caracterizado por
compreender uma caixa, um casco
horizontal tendo uma superfície
lisa adaptada para saportai
carretel de fita sem plana e espiralmente enrolada, o dito _asco
sendo montado rotativamente na
dita caixa para rotação em tékno
de um eixo fixo na mesma. o dito
disco sendo acionado em sua pe.
riféria por engajamento com o
membro rotativo, arranjos de gula
montados mbvelmente na dita
caixa adjacente ao dito eixo superpondo a- porção central do dito
disco, o dito carretel sendo disposto em t5rno do arranjo de
guia, arranjos na dita caixa para
guiar uma alça da dita fita ao
longo ,de um trareto predeterminado do carretel em um ponto adj acente ao dito arranjo de gula
para um ponto na periféria
carretel.- — Seguem-se os pontos
de ns.- 2 a 11.

n r19,V1....P....er

pi&M OPCS:

M191140 -X.0 11‘.791
' De 91 de março de 1901
Requerente; Telefunken Patentverwertungs — GMBH, sociedade
alemã.
•
Pontos característicos de: Instalação para evitar distorções da
mancha luminosa de válvulas de
raios catódicos (Privilégio de Invenção). •
1) Instalação para eaitar distorções da mancha luminosa de
válvulas de raios catódicos por
meio de desvio magnético do raio
catódico com o auxilio de bobinas
de desvio, dispostas sôbre o gargalo das válvulas, caracterizada
pelo fato de que a unidade de bobinas de desvio acha-se fixada, na
sua extremidade traseira, por meio
de uma braçadeira de material
ferromagnético, sôbre o gargalo
da válvula, e, ainda, pelo fato de
que a braçadeira: acha-se dimensionada e disposta de tal modo
que a mesma blinde o sistema de
eletródios, principalmente o sistema de lentes destinado à focalização eletrostática, dentro do
gargalo da válvula contra o campo do desvio.
Fina/mente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do Código da
Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 24 de
março de 1960, sob o número a...
T 18.111 VIIIc/21g. •
Total de 3 pontos.
TÊRMO N.? 127.839 •
De 23 de março de 1961

Requerente: Union Carbide Corporation.
•Local: Estados Unidos da América.
Título: Películas . resistentes e
turvação.
1) Um material plástico com resistência aumentaJa a aatmulo de
umidade sôbre sua superfície, caracterizado por compreender uma
mistura de uma poialefina e um
mono-glicerldio ou uma mistura
de um mono-glicerldio e um dlglicerldio de um ácido graxo lipogênico, estando o mono-gliceridio
ou mistura de , mono-glicericlio e
daglicerldio presente numa proporção não superior a 4%, cm pesos da poli-lefina . Prioridade:
Estados Unidos da América. em
29 de março de 1960, sob o número 18.237.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
TÉRMO IsT.° 127.873
9 de março de 1960
Requerente: Antenor • da Rocha
Leite Filho — São Paulo.
Titulo: Dispositivo automática
para selecionar grãos de cereais.
Privilégio de Invenção.
1) Dispositivo automático para
selecionar grãOs de cereais, aplicável perifèricamente sôbre o disco distribuidor de gr gos, objeto da
patente n.o 59.394. caracterizado
/Ar compreender inicialmente um
par de focos luminosos para a ilu.
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IIRMO N.0 128.140
Angulos diferentes, um superior e
outro labefal, e em cujo riEmpo
• De 5 de abril de 1961
luminoso .1 prevista unia c-élula
foto-elétrica, conjugada a dispositivo refletor, associado a uma peça
Eskil Anders August Axelson
auxiliar de fundo.
Suécia.
Total de 4 pontos.
Titulo: Aquecedor elétrico para
tinta. Privilégio de Invenção.
1) Um aquecedor elétrico de flu.
TÉRMO N.o 128..078
xo para liquido, de preferência
tinta, eai que o líquido é dirigido
4 de abril de 1961
em contesto com um corpo de metal equipado com um elemento de
p rivilégio de Invenção — Pro- a quecimento elétrico Incluindo una
cesso e dispositivo para a. pober- termostato e um fusível, c a racteritura de cabos elétricos com capas zado pelo fato de que o elemento
metálicas, particularmente de alu- de aquecimento é concretizado, de
mínio, obtidos por extrusão.
preferência por fundição, num
corpo de metal cônico, cuja conPirelli SOcietá Per Azioni, socie. cha
, c ompreende um canal semeia
.dade industrial e comercial italiana, estabelecida em Milão. Itália. fim, reduzindo a cavidade- do canal com a redução do diâmetra
1) Processo para a cobertura de do cone, e em terno de cujo corpo
por
meio
de
capa
cabos elétricos
é colocado um invólucro cônico
metálica, particularmente do alu- c o rrespondente ao corpo de metal,
mínio, obtida por extrusão, par- de tal modo que o invólucro esta
tindo do metal no estado líquido em contacto de vedação com .as
e à pressão atmosaérica, caracte- partes de concha localizadas ena
rizado pelo fato de que:
tre as serpentinas do canal,. sen.
a) a matriz de extrusão é enèr- do. o dito invólucro p revisto com
gicamente esfriada, nas proximi- conexões de tubo para a entrada
dades de sua bôca para produzir e saída, res pe ctivamen(e, do liquia solidificação, em tal zona, de do em conexão com a parte ira.
material extruso incarno nas mais ciai e extrema, respectiaamente,
do cana/.
altas velocidades de extrusão;
.;
Seguem - se os pontos de 2 a 3. r n
b) Entre a capa de extrusão e
a parede da matriz de extrusão
O requerente reivindica de acôts‘
Injeta-se , uma liga de baixo pon- do com a Convenção Internado-,
to de fusão, no estado liquido, com nal e o Art. 21 do Decreto-lei de
a finalidade de esfriar e ludrifi- n.° 7.903, de 27 de agaSsto de
car;
1945. a prioridade do corresponpedido do depositante na
c) à juzante do extrudado são Rdente
aplicadas solicitações dinâmicas epartição de Patentes da Suécia,
longitudinais de tração desconti- em 6 de abril de 1980, sob o mb
nua de modo a favorecer a soli- mero 3.430.
dificaçáo do alumínio nas proximidades da bóca da matriz de exTÉRMO ela.° 128.148
trusã.o durante • os intervalos entre
as sucessivas solicitações de tração. •
Seguem-se mais 4 pontos carac-

De 6 de abril de 1961

AMP Incorporated
terísticos.
Estado!!
Unidos da América.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado
Clcuito der núcleo maga
na Repartjção de Patentes da Itá- nético — Privilégio de Invenção.
lia, sob o n. o 8.813-80, em 11 de
1) Um dispositivo de memória
abril' de 1960.
de núcleo m a gnético para armazenar uma p luralidade de nivela
de sinais discretos, incluindo uro.
IIIEUVED /4.° 128.092
núcleo m a gnético de múltipla
aberturas que tem um ciclo da
4 de abril de 1981
histerese substa ncialmente retanRequerente: Nilo de Araújo Bor- gular e um d ispositivo para proa
duzir um fluxo magnético no ml•
ges — São Paulo.
c/eo com duas polarizações °posa
Titulo: Nova disposição constru- tas, um dispositivo de leitura asso.
tiva aplicada a rodos. Modélo de ciado com uma primeira abertura
termina/ do ntideo p ara comutar
Utilidade.
a p olarização do fluxo em urna
1) Nova disposição construtiva parte do núcleo para p roduzir 11111,
aplicada a rodos, constituída de sinal de,saida que tem um valor
sapata de madeira ou similar por- dependente do estado de fluxo
do
tadora da lâmina dia 'material núcleo, caracterizado por incluir
apropriadO, caracterizada pelo fa- um caminho de baixa resistência
to de a referida sapata, em sua ohmica (28). que. nassa. através
parte mediana e central, apresen- de uma segunda abertura terno.
tar um rasgo longitudinal, que é nal (18) do núcleo (12) para Mia
atravessado por dois parafusos bir a comutacão da fluxo (32) na
providos de • porcas-borboleta, os parte (29) do núcleo (12) para
quais fixam contra uma das faces garantir 4ue o valor do sinal de
da dita sapata um disco ou pla- salda (no enrotamrnto 26) seja
ca metálica, em cujo corpo se diferente em relacão a cada (um
acha inclinada e eoliclariamente 9uarto e três quartos ajustados):
fixado o tubo receptor de urna estado de fluxo do núcleo. Prio.
das extremidades do cabo do rodo. ridade: EE.UU. da América, c2ni
13-4-1960, ra° 22.036. — Seguem.
Total de 2 pontos.
se os pontos de ns. 2 a9.
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TERMO N.0 129.482
26 de maio de 1561
Requerente: INREBRA — Indústria de Relógios do Brasil S.A.
-- São Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a relógios eletroonagnéticos — Privilégio de Invenção.
1) Aperfeiçoamento em ou relativos a relógios eletro-magnéticos,
constituídos de dupla bobina alimentadas por circuito portador de
condensador a transistor, circuito
êsse ligado a pilha, caracterizados
pelo fato de que o Ima que atravessa as bobinas, formado por-peças arqueadas, em sua parte pestana, é fixado a ima lâmina que
, se presta de sustentação do Paes mo e que pela face posterior apresenta peça com passagem vertical, entre as abas da- qual é passada haste- de suspensão. Segue-se a redação do 2.° ponto:
a TERMO N.0 129.983
.De 13 de junho de 1961
AVCO Corporation — Estados
Unidos da América..
Título: Batedeira -com. mancais
para dispositivo espalhador de
adubo. Privilégio de Invenção.
- • 1) Uma . unidade' de batedeira
com - mangual, para operação com
dispositivo : espalhador, posse indo
um recipiente de material e dispositivos de transporte do mesmo
para retaguarda • de citado recipiente, a fim de entrar em contato com uma batedeira munida
de manguais, que se Compõe de:
Um eixo colocado transversalmente, para. girar na parte terminal
do citado recipiente e colocado
para cima e para trás do final do
dito transportador, uma séries de
manguais, ima _articulação pivotada entre os referidos manguais
e o referido eixo, permitindo queos citados manguais girem livremente, em planos tran:sversalmente relacionados com o referido
eixo de rotação, durante a' rotação
do mesmo, uma parte do corpo de
"cada mangual projetando-se para
fora de sua articulação. uma superfície longitudinal de cada
Mangual confrontando a direção
de rotação dos citados manguais,
Inclinada em relacão ao plano .de
rotação do referido - manguei, a
fim de deslocar, longitudinalmente: o matei-lã do citado eixo, uma
,parte. contrapesada dos citados
manguais. com o centro de 'gravidade deslocado p ara a parte posterior. em relacão à direção de rotação do referido mangual e da
citada superfície lonaitudina l. de
maneira que;durante a rotação do
citado eixo e dos citados manguais, cada.um dêsses últimos são
trans portados com as suas simerflcies longitudinais inclinadas sm
direção ao sentido de rofeeaa do
referido manguei. a fim da fazer
com que o . referido mem:mal: atue
à maneira de pá: nassa *etre n Ira
terial transportado pela 'surn.rfi;'
ele longitudinal de cada um dos
citados manguais. para ser s•oo...
tilados pela cita (In batedeira •-orr.
manguais. Prior;rlade: FT.UTT.
da América — -7-9-1980, N. o .54.485.
Seguem-Se • os pontos de ris. 2
a 5.

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

TERMO N.o "139.387

te constante e no qual o gás que
serve para aplicar a pressão só27 de junhO,de 1981
bre a substância' viscosa é mantido sensivelmente à mesma temRequerente: Atelierá de Cons- peratura. —,Total de dois pontos.
trucition Guillaume Coms. S. A.
--- Bélgica,
.TÉRMO N 9 126.117
Invenção:- Processo e máquina
para a fabricação automática de
. De 25 de janeir ode 1961
.
pedaços de massa para . padaria.
— Privilégio de Invenção.
Requerente — Société Anonynie des
1) Processo para a fabricação Usines Chausson,- firma industrial e
automática e dontinua com gran- comercial francesa, • estabelecida em
de renclimento de pedaços de mas- comercial francésa, estabelecida em
Pontos característicos — "Instalasa para padaria, caracterizado
pelo fato.de que êle consiste subs- ção de refrigeração, em particular
tancialmente - em sair, por um para esfriamento de ar" — (Privilélado, de uma reserva de materiais gio de invenção),
sólidos finalmente divididos for-- 1 — Pontos característicos
refrigeração memada pela farinha e. por outro diante Instalação_de
compressão, - especialmente
lado, 4.e uriaa reserva liquida, for- para esfriamento
de ar, caracterizamada por uma mistura aquosa, da por no mínimo dois evaporadores
constituída por uma suspensão na distintos, montados em série • entre
água das substâncias constituti- si, o primeiro dos quais serve ao esvas de um fermento de, alta tem- friamento do fluido a ser utilizado,
peratura. incausive o sal; a reti estando o segundo dêsses evaporadorar cantinuadamente de uma e res dispostos em relação térmica com
da outra destas duas as quantida- o circuito de condensacão, sendo,
des dosadas, que reunidas, for- outrossim, a capacidade dêste segunmam a massa de um pedaço de do evaporador escolhida para que
frigorifico, não evaporado, não
massa; a relaxar individualmente fluido
possa
sair
do mesmo e. ser conduZicada uma destas massas com do sob forma
liquida à .admissão do
grande velocidade e com uma tem compressor, qualquer
que seja a poperatasa mantida praticamente tência desenvolvida por êsse último.
constante 'entre , 38 'e 45° C e a \Finalmente a depositante reivindievacuar individualmente cada pe- ca, de acôrdo com a Convenção Indaço -de massa. — Total de 17 ternacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
pontos.
A ' reqaerente reivindica a prio- Industrial, a propriedade do corresridade de idêntico pedido sleposis pondente pedido. .depositado na Repartição de Patentes da. França. em
tado na , Repartição . de Patentes 23
de fevereiro de 1960,. sob o númebelga em 27' de junho de 1960, sob- ro 819.367.
o n.° 39.870.
Um total de 11 pontos.
1

•

TERMO N.o 133.411-•

_

TÉRMO. No 126.334 .

/3 de outubro de 1961
.

Requerente: Frita, Rechelt & Cia.
•
Ltda:-- Rio Grande do Sul.
Titulo: Aperfeiçoamentos em
arados reversíveis. Privilégio de
Invenção.
1) Aperfeiçoamentos em arados
reversíveis, caracterizados p e 1 a
conjugação da pluralidade de discos, mediante a 'articulação dos
respectivos eixos a um .tirante •de
acoplamento comum. e a submissão da respectiva ponte e tal tirante a uma alavanca de deslocamento angular, agindo no posicionamento simultâneo e. subordinado dos eixos, de modo a deslocar

1¥5

sr Fevereiro de

-

cesso de fingimento ou estampagem,
e se oxidar o leuco-composto na fie'
ternacional e de conformidade coai
o artigo 21 do Código da Propriedae
de Industrial, a prioridade dos cor--,
respondentes pedidos, depositados na
Repartição de Patentes da Suíça, em; •
2 de fevereiro de 1960 e 16 de janeiro de 1981, sob os números 1.001-60,
e 461 - 61, respectivamente.
Uni total de 13 pontoe.
TERMO N9 128.419
De 6 de fevereiro de
' Requerente

•

1961

&emale 8r

nalske

Aktiengesellschaft, firma industrial e
comercial alemã, estabelecido. em
Berlim e Munique, Alemanha.
Pontos característicos — *Processe
e aparelho para a fabricação de cosa.:
densadores bobinados ou enrolados*
— (Privilégio de invenção).

19 — Processo de fabricação de.

condensadores bobinados ou enrolados, onde as fõlhas, especialmente as
de armadura, são Introduzidas depois
de certo número de espiras em vazio de uma fita .ou fitas de enrola-

mento já iniciado, caracterizado pe/0
fato de se colocar sôbre um trilho a
extremidade 'livre das tenhas a Introduzir de modo que ela sobressaia dêste no fim, e, eventualmente, seja re-

virada sôbre o mesmo, pelo fato de

aduzir-se, em seguida, o trilho ao enrolado de modo que o bordo dianteiro do trilho com a fólha revirada
sóbre o mesmo, venha a ficar entre
o• enrolado e uma carreira de enro • 'lamento já iniciado ou entre duas
carreiras de enrolamento já iniciado, de maneira que a extremidade lie

vre da fôlha a introduzir é arrastada pela fita e peio enrolado rara ser
enrolada, sendo então o trilho /aia.,
conduzido cru retórno do enrolado:•
Finalmente, a. depositante reivindi-,
ca, de acArdo com a Convenção Internacional e de conformidade com O
artigo 21 do Código da Propriedade;
Industrial, a prioridade do correspon-e
dente p edido, depositado na Repartia
cão de Pe f entes da Alemanha-em 12
de abril' de 1960, sob o na 68.03'T .vilt• _

De, 2 de fevereiro de 1961
•
Requerente —, 'Ciba Société Anonyme, -Brasiléia, Suíça.
Pontos característicos — "Processo
para a fabricação de novos corantes
de cuba série da dibenzantrona" —
(Privilégio de invenção): 19 Processo para a fabricação 'de
corantes de cuba da série da diben- c-21g.
zantrona, caracterizado pelo fato de Um total de 6 pontos. .1"#
se• fazer reagir uma aminociibenzan- .
-

trona com uma hidroxialcollamina.
Finalmente, a depositante reivindica, - de acórdo .com a Convenção In-

=MO N9 126.601

. _
ternacional e de conformidade com o
De 9 de fevereiro de 1961
artigo 21 do Código • da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspon- Requerente; A. B. Dick Company,
dente pedido, depositado. na RepartiIllinois, Estados Unidos da
cão de Patentes da Suíça, - em 3 de Niles,
todos os discos com a mestria tra- fevereiro de 1960. sob n9 1.181-60. • América do Norte. •
Pontos característicos de "Dispo*.
cão. — Seguem-se mais quatro ' Um total de li motos:.
tiro escrutinador" — (Privilégio de
• -•
pontos.
invenção) TERMO N.° 126.053

, De 23 de janeire de 1961
Pontos característicos de Proces;
so, e -aparelho para a medição da
viscosidade . de substâncias viscosas
-= Privilégio de- Invenção. ,-Sociéetè s Ithodiaceta — Trata.
• 1) rrocesso para a Medição' da
viscosidade de substâncias 7ISC0sas, no qual mede - se o tempo .de
ascenção entre • dois marcos de
uma pequena coluna da dita substância submetida a uma pressão
fornecida por um gás, caracterizado pelo fato de que a substância
é trazida e mantida à temperatura desejada pela ação de um liquido em eirculácão p aueoirici a
uma temperatura substancialmen-

• TÉRm0 N9 128.335
De 2 de fevereiro de 1961,
Requerente — Ciba Sociétf Anonyme, Brasiléia, Suíça. •
Ponto característico — "Processo
para tingir ou estampar materiais
fibrosos" — (Privilégio de Invenção).
J9 — Processo para tingir ou estampar materiais textels, caracteri7.-=,
do pelo fato de se emnregar um "^rante de cuba, o qual contém, r•
menos, um grupo amida de ácido si e fônico, do qual o átomo de nitrogê-

nio está ligado a uma cadela taifatica, que contém um grupo senil-éster de ácido sulfúrico e contém, pelo
menos, trés átomos de carbono .entre o grupo semi-éster de ácido sulfúrico e o átomo de nitro génio anildile° e se reduzir o corante para a
Ieuco-forma, antes ou durante o pro-

.

ora.
Finalmente, a depositante reivindie
ca, de acórdo com a Cenvençao

.19 _ Dispositivo escrutinador, 82

tipo no qual deve ser reproduzida,

o contróle de um meio foto-sensitte
vo, uma imagem de um objeto exposto a uma luz de fundo geral, dispositivo esse, 'caracterizado por provar

uma fonte de luz intensa, dirigida
contra o objeto em questão e modue
Ieda pelo mesmo, bem como melai
para dirigir sucessivamente, a lua
modulacK proveniente de respectiva
-, orci5eç eo objeto, sóbre um meio
'no-sensitivo, a fim de produzir.
--rea imaaem do objeto. . •
Firadmeate, a depositante reivin
acArdo com a Convenção Ine
ca,

tereacio,1 e de conformidade com O
artigo 21 do Códi go da Propriedade
Industrial a prioridade do corresPo w• dente pedido, depositado na Rellarti.
Unido*
-do de Patentes dos Estados
da América do Norte, em 15 de: fen
—•
8.653.
vereiro de 1960, sob o n 9

-Um . total de &pontoe..

•

tpegundepfaira

MAMO 0/01AL ffleçllo 1111 -

1

TAR140 N. 126.844
De 20 de kvereito de 1961
Requerente': AMP Incorporated
C: Betados Unidos da América —
Matriz para corrugar conetores
elétricos.
1° Um Conjunto matiz para cogn.gai urna virola cilindrica de um conetor elétrico em Vamo de um condutor
elétrico compreendendo uma matriz lesma em formato de U em seção trens:venal para prender a virola e uma conexão de matriz macho dentro de braços da inatriz:em forma de U, carac•erizado porque a matriz macho tem
uma superfície arqueada opostamente
curvada e simetricamente oposta tt mordedura da matriz em forma de U e arredondada cai cada lado por Wild superneie achatada, os eixos da mordedudura da matriz em forma de U e a
auperficie arqueada sendo substanaaimente paralelos e as superficies planas
sendo substancialmente no mesmo piano e substancialmente em tingulos recoa
al de braços da' matriz em forma de
V.
o n-• Prioridade: Estados Unidos de
ériCa, em 23 de fevereiro de 1963,
sob n. 10.330.
Segue-se o ponto 2..

abrange também os aludidos rebaixo:
ou depressões, para formar uma ligação em comum entre cada elemento
condutor e um manancial de voltagem.
Finalmente, a depositante -reivindica,
de - - aceirdo com a Convenção Lig:nacional • de conformidade com o arago
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na .Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 14 de març» de
1960,' sob o número 14.686.
Um total de 5 pontos.
•

TERMO N° 127.522
De 10 de março de 1961

Requerente; A. B. Dick CompanyNiles-Illinois, Estados Unidos da A.
Norte.
Pontos característicos: ellspositivo
Aperfeiçoado para Impressão Eletrostática» — (Privilégio de Invenção).
1° — Válvula ou tubo para impressão eletrostática, tendo um pluralidade
de elementos que estendem-se desde o
interior até ao exterior do tubo, para
reproduzir 4s respectivas cargas que
lhe são aplicadas, mediante descarga
nas suas extremidades externas, realizada através de um : dielétrico, tubo
esse, caracterizado . por meios para proTERMO 1%,1° 127.477
duzir um feixo de raios catódicos Cal
níveis de energia suáficientes para cauDe 9 de- março de 1961
sar, nos aludidos elementos, um fluRequerente Ciba Société Anonyme xo de ele trônios secundários excedendo
(em alemão: Ciba",Aktiengeselischaft), numericamente os eletrónios primários
firma industrial e -comercial suiça, es- no referido feixe, e para efetuar a vartabelecido em Basiléia, Suiça.
redura sucessiva' das extremidades inPontos Caraeteristicos de -.Cai:ludas ternas dos elementos pelo referido . teiFotográficas para o método de alveja: xo,
e caracterizado também por inc os
mediante corante de prata» ¡Privilegia para modular os eletrônios de emissão
de invenção).
de conformidade com ama
1° — Camadas fotográficas própr.as secundária.
imagem a ser reproduzida. a fita de
para o método de alvejamento mediante
controlar a descarga pelas extremidacorante de prata, caracterizadas ciclo des
externas dos eleemntos e através do
fato de serem coloridas com um corai: ¡ dietétrico,
de acôrdo com a imagem ,tr.
te, contendo, pelo- menos, um arilos) questão.
azox .
Finalmente, a depositante .reivindica,
Finalmente, a depositante reivindica de acôrdo com a Convenção Internade acôrclo com a Convenção Interna- tional e de conformidade com o artigo
cional e de conformidade com o ar igo 21 do Código da Propriedade Inclus•
21 do Código da Propriedade Indaz miai. a Prioridade do correspondente
trial, a prioridade do correspondente r,e pedido, depositado na Repartição de
dido depositado na Repartição 'de Pa- Patentes dos Estados da América do
tentes da Sulça, em 9 de março de Norte, em 14 de março de 1960, sob
1960, sob o a* 2.700-60.
o número 14.688
• in total de 11 pontos.
Um total 4e 5 pontos. .,

eletrodos secundados, cuia emissão resulta do impacto do feim detremico

peveretro 4 . 1908 413
T1142M0 N. 128.741

contra a referida face e og elemento'
'De 26 de abril de 1961
condutores.
Requerente: John Mac Minus
Finalmente. -a depositante eivindica,
de acierdo com a Convenção Internacio- Whitestone, Nova York.
Pontos característicos de: ePro.e..ao
nal e de conformidade com o artigo 21
do Código ia Propriedade Industrial. para manufature: produtos de padaria,
a prioridade do correspondente pedido, feitos com -massas fermentativas» —
wei.1

depositado na Repartição de Patentes (Prior/W:5 de invenção).
Pontos caractedsticos
dos Estados Unidos da América da
1° — Processo de preparar massa
'Norte, caí 14 de março de 1960, sob
fernientativa para sua eventual cozeo número 14.687.
dura em fôrno, empregando os estágios
Um . total de-i pontos.
tonhec'clos de misturar, fermentar, confiaras i e cor ticionar ou expandir • a
TERMO N° 127.616
massa, caracterizado pelo congelamento
da massa efetuado imediatamente vilã
De 13 de março de 1961
a fase do condicionamento ou expan.
Requerente A. B. Dick Company,
firma industrial e comercial norte-americana, estabelecido em Niles, Illinois,
Estados Unidos da América do Noite.
Pontos Caractrristicos de *Dispositivo. Aperfeiçoado para Impressão Electrostática) (Privilégio de Invenção;.
1° — Dispositivo para controlar um
tudo de impressão electrostática co
qual uma pluralidade . de elementos :madutores é sucessivamente escrutinada
por varredura mediante um feixe electrônico primário, para a pressão sóbre um dielétrico, dispositivo esse, caracterizado por meios que servem paia
modulai o ,f'ixe' com sinais representativos de um objeto a ser impresso seibre o referido dielétrico, e caraterizado, outrossim, por me:os que servem
para simultrinearaente , modular o feixe
com um sinal de alta freqüencii, cuja
amplitude máxima ou de pico corresPonde à voltagem básica dos menzionados sinais.,
Finalmente, a depositante reivindica
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial. a prioridade do. correspondente
pedido depositado na Repartmso de Patentes dos Estados Unidos da América
do Norte. em 14' de março de 1960. sob
O 10 14.689.
Um total- de 4 pontos.

são.
Um total de 2 pontos.

TERMO N. 128.860
De 2 de

maio

de 1961

Requerente: CIBA Société Anonymie
BasileI.a, Suíça.
Pontos. característicos de eProcesso
para a fabricação de preparações, cone
tendo ciciamato de sódio e cichunaba

de cálcio.. — (Privilégio de 'avens.
cão) .
1° Processo para a fabricação de miam
taras de sais de ácido N-ciclohexilsuld
fámico, suas soluções aquosas e mimar
ras de substancias, contendo essas mie.
turas de sal, caracterizado pelo fato de
se preparar as mrsturas de eal, sola.
ções aquosas ou misturas de substãne
cias, contendo ciclamado de sódio e
ciciamato de cálcio, na proporção de

1: 0,2 para 1: 4 por peso.
Finalmente, a depositante reivindicas
de acórdo som a Convepção Internas
cional e de conformidade com o artigei
21 do Código da Propriedade Induz.
trial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de
Patentes da Suiça, em 3 de maio de
1960, sob o 119 5.041-60.
Um total de 3 pontos.
TERMOS N9 128.999

TERMO N. 127.807

De 4 de maio de 1961
Requerente:
Indústrias Unir. S.A., '
- De 22 de março de 1961'
sociedade espanhola.
Pontos característicos de: (Grego
Requerente: Guntert 6 Zimmerraari
• • —
coneoreasor de acionamento hidráulicos
Const., Div, Inc.
TERMO N9 127.521
Local: Estados Unidos da" América. para máquinas de fazer café-expressou
TERMO N° 127.615
•
T tulo: Unidade Detetora para o coa- — (Privilégio de invenção) .
.1° Grupo compressor de acionamen10 de março de 1961
talie de uma máquina em movimento •
De 13- de março de 1961
I" Uma unidade detectora para en- to hidráulico, para máquinas de fazet
Requerente: A. B. Dick onipuiy
trar
em contato com um fio de a irei café expresso, no qual o embolo come
Requerente A. B. Dick Company,
Niles. Illinois, Estados Unidos ia e:t.
Firma Industriai e tomercial norte-zune- disposto para controlar o acionamanto pra:0r é solidário com um embolo mos
•
Norte.
tor acionado pela corrente de um Bule
Pontos cara•cteristicos: *Válvula paia ricuna,. estabelecido em Mies, Ill'no s de mecanismo de controle de movimen- do sob pressão, governada por um dize
to operativo de uma máquina em moEstados da América do Norte.
Impressão Eletrostática» (privilegO
de
Pontos caractcrist:cos de Dispositi- vimento, mecan 4smo este que inclui uni- tribuidor. caracterizado pelo fatoimiti
. invenção).
distribuidor
é
provido
de
que
o
dades
acionantes
normalmente
paravo
para
impressão
electrostática>
(fia:
para
imaa.s.
1 9 — Válvula ou tubo'
das; caracterizada por incluir um dedo mola que tende a mante-lo na posiçãe
vilég o de invenção) .
são eletrostática, tendo uma
•explorador
que teia um rasgo que se em que determina o movimento de
1 9 Válvula ou tubo para impresde de elementos condutores que se escompressão do embolo compressor. MO
tendei: desde a face Interna até à Late são eletrostática, no qual uma 21urali- estende transversalmente a um fio e o
acoplado, outrossim, a uma .alavato
externa do tubo, a fim de reproduzir dade de elementos condutivps estende- recebe entre seus lados, um eixo que do de
acionamento manual. permitindo
as respectivas cargas, a eles aplicadas, se desde a superficie interna até à sa- se estande no sentido da direção de dei- ca
a posição oposta, onde provai
cuja descarga tem lugar no seus ter- perficie externa da face do tubo, sei.- ' locamento da máquina fixo com o dedo levá-lo
ca
o
movimento
de aspiração do eme
além
do
rasgo,
um
supor
fixo
em
relado
sucessivamente
escrutinados
>era
minais externa, através .de um dielé.
bolo
compressor.
combinado com ume
ao
movimento
glratóelo
do
dedo
no
ção
eletrônico
primátrico, tubo esse, caracterizado por nm varredura de um feixe
e as citadas dei- gatilho que o retém nesta segunda posid
painel de face dielétricoi através do rio, a fim de gravar ou registrar seibre qual o eixo se apoia
em rela- ção, e o qual é solto pelo mesmo èree,,
qual se estendem os elementos coada- um dielètrico uma imagem a ser repro- dades acionantes são montadas
bolo compressor, quando este chega ae114
tivos, cujos elementos do dispostos pa- duzida, tubo esse, -caracterizado por ção de espeçamento. e um dispositivo fim de sua carreira aspirante, deixande
incliddo
em
parte
com
as
citadas
unidaum
revestimento
dielétrico
cobrindo
isolad.*
uns
e
ralelos dentro do mesmo
o distribuidor em liberdadet=f,
dos outros, em cujo painel de face é tad* a superfície interna da face da des acionantes e funcionando pelo giro assim
sob
a
ação
de sua mola, voltar au
do
dedo
e
pela
consequente
rotação
de
formada uma pluralidade de rebaixos tubo . e os terminais internos dos ditos
de uma ticamente ii posição inidal.
ou depressões, com cada elemento ccn- elementos araidutivos, só sendo peuetrá- eixo em uma ou outra direção
41
Finalmente, á depositante reivind
dutivo estendendo-se desde uma corres- vel pelo aludido feixe eletrônico, e bem por alternativamente em funcionamento de aceirdo com a Convenção Internaci
oondentt rebaixo até là superftde ex- assim é . caracterizará por uma delgada as citadas unidades. Prioridade: Esta- nal e de conformidade com o adi
terna do paaael, cujo painel tem sua capa condutiva, cobrir4o o revestimen- dos Undos da América. em 9 de maio
21 do Código da Propriedade lado
da e 'a, -01 a, 7.58l. •
auperfic'e interna cobertura por um dei,. to dielétrico. e l'ea.ia a uma
a prioridade do correspondellte
de
2
a
o
['altos
::a
J
.
•
para
co`et.u.
de
potencial,
gado revestimento condutivo. • qual adequada

414 Segunda-feira 1 •

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1.10

Fevereiro.de--196È

depositado na Repartição de Patentes do veiculo e constituido de uma caixa •uma corrente de hldrocarbonetos C4 In- ésteres oxi-carboxilicos aromáticos do
da Espanha em 4 de Maio de- 1960, ou estojo de sinalização que recebe o saturados e uma corrente ' de isopreuo. glicóis, por um lado, e de glicbis pele
dispositivo de contato de uma pla et de
Prioridade: Repartição de Paten'es outro,.caracterizado pelo fato de: ao
tob o número 258.012.
contato que forma o fundo da refeeda dos Estados Unidos da América do Nor- aquecerem • ácidos oxi-carboxílicoe
Ura total de 6 pontos.
caixa de sinalização, carárterizado pelo te, em 17 de junh% de 1959 sob o nú- aromáticoa ou os seus ésteres, juntamente com ácido tereftálico e glicóie
fato de que o fundo e as pareceres des- mero 820.849.
ou ésteres dos mesmos, na presença
•
sa caixa de sinalização são feitos de
Um total -de 3 pontos.
de catalisadores, de trans-esterifica•
TERMOS N 9 129502
dm Material ricedo, como seja„ um
ção conhecidos; permitindo-se a formetal ou um material artificial, ac pasmação dos éteres glicólicos 'do ácido
'De 26 de maio de 1961 •
so que o recobrimento da caixa --- formi-carboxilico durante a condensaTERMO
119,512
mador da respeceva parte de pres teci
ção para a formação de ésteres de
Requerente: Farbwerke Hoschst Ak- — é feito de um material, ao contrário,
co-poli-éteres.
De • 17 de maio de 1960
riengesellschaft vorm Meister ,Lucitis
elástico, como a borracha, pu • exemBrening Frankfurt/MainlHoechst-Ale- plo.
Finalmente, a depositante reivin-Requerente:
Monsanto
manha .
Company, firnia industrial• e comercial dica da acrdo com a Convenção In, ternacional e de conformidade com o
Pontos característicos: ,eProcesso :Um total de 2 pontos.
norte-americana.
da Propriedade
para a produção de uma mangueira rePontos característicos de: eProeeseo ar: ien 21 do Código
prioridade do corresvestele, constituida por fios naturais ou
e eparelhe para processar LoS de ii ;a- InchiCri:-.:1,
a
portr'.?-1e ne e leo. depositado na Re• .TERMO N. 113.273
sunteticos» — (privilégio de invenção).
mentos de Nylone (Privilegio de 1,;ee, Peeerites da Suíça. em 21:
1° Processo para a produção de uma
.
,
venção).
f de • -'"-to de 159, -sob . n9 77.211.
.
De 15 de setembro de 1939
mangueira revestida, constituida p:r
1 9 —.Processo para produzir um fe)
Um totel de 8 pontos.
fios naturais ou sintéticos, caracterizade caráter volumindso mediante uni fio
Alemanha.
Max
Maier
Jr.
do pelo fato de se reyestir a mangue1de nylon de filamentos contínuos, ;lerra com uma fôlha de polímeros • sinté- sPontos característicos da invenção de malmente retos, porém orientados, caTFILMO N9 121,777
ticos Çneares, como poliésteres,. poliam-- «Processo e máquina para a deforn:a- racterizado por Compreender os estág!aí •
das, polio/efinas.
çãe de fôlhas de metei, especialmente de tratar o dito fio cle nylon, depe s .de
De 5 de ageosto de 1980
Prioridade: Repartição de e Patentes para -a fabricação de calhas» — (Pri- lhe ser, conferida uma. tdrcedura Ia ea,
da Alemanha, em 28 de maio de 1960 e vilégio de invenção) .
com uma 'solução concentrada de áce.In 'Requerente — .Rousse1-17elaf, sooles
5 de maio de 1961, sob . os ns. F
fórmice, a fim de consoedar ceemica o?de anónima francèsa.
18,516-61 a e F 33.848 X-39e. respec1° Processo para e a deformação- de mente esta torcedura no fio.
tivamente.
chapas de metal, especialmente para a
Finalmente, a' depositante reefind.eae .Pentos rarp eteristicos de: "Proces.;
Urntoital de 9: pontos.
produção de calhas, no qual 'uma tira de acôrdo com a Convenção Interaa- so de acetoxilação de esteroides
de metal é introduzida em direção lon- cional, e de conformidade com o art go saturados" — (Privilégio de- invengitudinal pelo lado dianteiro . de uma 21 do Cecego da Propriedade Indits• ção).
•
•
enroladcira equipada com ferramentas trial, a prioridade do correspondente
TERMO N. 87.403
— Teroc esso de acetoxilação
de deformação e dobrado até formar a nedido depositado na Repartição • de esteroide% não saturados, isto
é, dto
calha pronta para o uso, e na ,qual a Patentes dos Estados ,,Unidos da Ar • é- prep ararão de derivados 21-acetoxl- De 26 de junho de 1956
tira .de chapa, desenrolável na maneira rica do Norte; em 20 de maio de 159, lados de 2-cetoesteroldes, onractert-,
Pittsburgh Plate Glass Company — conhecida de um rôlo, é trabalhada por sob o nemero' 814.502.
garl,r- pelo feto de ar fazer reagir o
dispositivos de'coniándo e de deformaUm foteal de 12 pontos. "
:(Estados Uneeos da América). . •
e,e
iodo sôbre tun 20-Cetoesteroide,
apresentando eupla ligação 9-11, em
Título: Prensagem de conjuntos cur- ção até o estado pronto para o uso cap resenra de cloreto de cálcio e os!
vos de vidro 'mit-teclo (Privilégn racterizado Pelo fato de que a d-Jormano metano'. e. no caso onde não fór
de Invenção).
ção e expulsão4 da. peça ie, trabelhe
• TERMO N. 121:260 insolúvel no meio reacional, se inso1° Um processo de prensagem 'de realiza-se 'por efeito de -cunha entie a
lubill2er o derivado dliodado desde'
uma unidade de vidro laminado curva longarina metia e os agregatos de doDc 15 de julho de 196e
sua formacão. pela adicão no dito
compreendendo duas lâminas-de vidro bramento auto reguladora e auternàtiRequerente: Roussel-Uclaf, oc-edade meio reacion g l de um terceiro solcurvo casadas e uma camada interme- cemente, onde as sapatas inclináveis
vente suscetivol de produzir um sal-,
diária termo-plástica para formar uma causam principalmente a frenação, e os anônima francesa.
veto hisolfivel cléste derivado neste
Pontos
caracteristicos
.
de:
aProcesso
carros
de
guia,
que
iniciam
o
dobreunidade laminada colada, proçesso asse
meio, de eols, isolar o derivado dliodae
de
Preparação
de
um
esteroide
11,
18
que inclue os estágios de colocar a uni, mente, dos rebordes, o contáto feicdo. solubilizando a cl na água ui.
Oxigenado» — (Privilégio de in- dulada por um ácido troduzindo
dade de vidro laminada numa câmara, ção d'a chapa de metal" nos órgãos de
evacuar a câmara, aquecer a unidade defortnaçáo, bem como o transporte e a venção) .
sais de cálcio hidro-solúveis' e fazer
1° Processo de preparação de um es- reagir sôbre o derivavdo dliodado,
dentro da câmara evacuada aié uma expulsão da peça de trabalho proeta
teroide 11, 18 oxigenado, especi-almen- após separacão, uni acetato alcalino
elevada temperatura, abrandar o vácuo
Um total de 13 pontos. •
.
te, a Ilbeta, 18.e - elo pregnana„ .:aracte- em nreçenco de um solvente neutro
•
enquanto se mantém a unidade numa
riza do pelo feto de se reduzir coei sa- de ácido acético.
elevada temperatura,.- adicionar um gás
ponificação• simultânea a 3alfa-acetoxi
•à câmara para produzir uma pressão
TERMO N. 120.336
18,20 beta óxido 5beta-pregnano 11-ona Finalmente, a depositante reivindielevada, manter a unidade numa temem 18,20 beta-óxido 5beta-pregnano ca de acôrdo com a Convenção In.,
peratura elevada na câmara, a uma
De 17 de junho de ' 1960
3alfa, libeta-diol, pelo que se oxida sele- ternacional e de conformidade com o
pressão elevada,- por um peeiodo de
artigo 21 do Códi go da Propriedade
tempo suficiente para colar a camada
Requerente: • Air Products And ene- tivamente o alcool na pos1ção-3, tra- Industrial, a prioridade dos corres.
tar
a
Ilbeta-hidroxi
18,20beta-óxido,
intermediária às lâminas de vidro, su- micals, Inc., firma norte-americana.
5beta-pregnano 3-ona resultante com nondentes pedidos depositados ita, .
bstancialmente em tôda a área da uniPontos característicos de: eProcesso anidrido" acético em presença de fluo- Reparticão de Patentes da França, •
dade laminada, e esfriar a câmara manem 5 de agôsto de 1959 e 31 de maio
tendo a preesão elevada até que a de desidrogenação» (Privilégio de in- reto dá' boro, depois, com uma base de 1960, sob os na. 902.089 o 828.871,
venção).
,
alcalina e se obter a llbefa, 18-óxido respectivamente.
unidade de vidro iam :nada colada' se
esfrie até uma temperatura abaixo da
1° Processo de preparação de is ,pre- 20betd-hidroxi 5leeta-pregnano 3-ona,
Um total de T poritos.
qual se formam bolhas de gás entre o no de isopentano, caracterizado por di- pela qual se oxida o álcool na posição
vidro e a camada intermediária à pres- rigir-se uma corrente de mistura gasosa 20, de maneira a obter a Meta, 18são atmosférica e então abrandar a de hidrocarbonetos consistindo de 10% óxido 5beta-pregnano 3,20-dona.
TtRMO N 121.787
Finalmente, a depositante reivindica
pressão caracterizada pelo • fato le se a 60% de hidrocarbonetos iso C5 e de
aquecer a unidade de vidro laminada 40% a 90%, -por peso, de hidrocarbo- de acôrdo com a Convenção InternaDe 6 de a,g6stio de 1900
na câmara evacuáda enquanto se intro- netos C4 normal, sendo o isopcntano cional e de conformidade com o artigo
21
do.Céeligo
da
Propriedade
Industrial,
Ciba Société Anony.r
duz um gás na câmara, e de se conti- o componente mais .abundante dos hlRequerente
nuar-a evacuação para manter o citada drocarbonetos C5, e sendo o butaeo a prioridade do correspondente pedido me — Basiléia, Suíça.
depositado
na
Repartição
de
Patentes
Ponto característico — "Processo
vácuo antes de abrandá-lo. — Priori- normal o componente mais abundante
dade: EE.. LIU. da América, em 19 dos hidrocarbonetos C4, através de um da França em 17 de julho de 1959 sob para a fabricação de novos corantes" -- (Privilégio de invenção).
de ageeto de 1955, n. 529.414. — Se- leito de grânulos de catalisador de -de- o número 800.347. '
19 — Processo para a fabricação
Uni total de 4 pontos.
guem-se os pontos de ns. 2 ,a 13.
sidrogenação, numa velocidade espade novos corantes, caracterizado pelei
cial de cerca ele 1 a 6 volumes liquifato de em corantes organicos, prefe.
dos de hidrocarbonetos por volume de
rivelnlente tais como são hidro-soldMáRMO N9 121.088
TERMO N. 111.920
catalisador, por hora, numa tempciaveia, se introduzir, segundo um métotura dentro dos limites de 565,6°C a
do per se conhecido, por condensa, de 1 de ageato de 1000
• ção ou copulação, o radical de um
• De 21 de julho_ de 1959
648,90C, numa intensidade de converRequerente
—
Inventa
Ag.
Par
são de, pelo menos, 10% dos hidrocarácido pirimidino carboxilico, contenRequerente: Lenkradwerk Bustav bonetos iso C5, numa pressão absoluta Forschung Und Patenteverwertung, do um átomo de halogénio ligado a,
firma
industrial
e
comercial
,auka,
Petre firma alemã.
pelo menos, um átomo de carbono da
menor do que a' de cèrca de 381 mm
cadeia heterocidlea.
Pontos característicos de: orDispositie de mercúrio, enquanto se mantêm cone estabelecida em Luzem, Suíça. Pontos
.
característicos
de
"Processo
'Finalmente, a depositante rivindivo de sinalização para veicules motori- diçóes de- desidrogenação adiabática, para
a
obtenção
de
ésteres
de
oozados»
(Privilégio de invenção)
através do ciclo de desidrogenação-re- poli-éteres — . (Privilégio- de inven- ca, de acérdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
1° D:spositivo de sinalização para generação, para formar Uma mistura ção).
da Propriedade
'veiculas notorizados, destinado a ser gasosa contendo butenos. butadienos, 19Processo para a obtenção. de artigo 21 do Código
Industrial, a prioridade dos corresinstalada' no.cubo da roda de direção isopentenos -e isopreno; por separar-se , éateree de co-poli-Oterea ! partir, de poidentee
pecndoe, depositados lu
_

_

_

.

•
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• fase do gás, especialmente • para a Repartição de Patentes da Suiça, em
oxidação de antraceno em antraqui- 7 de agosto de 1959 e 9 de junho de

nona, caracterizado pelo fato de Se
misturar um composto do manganês
OU ferro, o qual foi preparado com
exclusão de lona de metal alcalino e
que contém anions de um ácido vanádico, com um veiculo Inerte e se
aquecer a uma temperatura elevada.
Finalmente, a depositante reivindica de acõrdo com a Convenção Internacional e de conformidade' com • o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da &riça, ern
17 de agosto de 1959, sob o número
77.043.
- Um total de 12 pontos.
TERMO N9 122.375
De l s de setembro de 1960
Requei•ente
Egidio Cotio — (Espanha).
Pontos 'característicos de "Processo
dispositivov para fabrico continuo
-de sabões marmóreos comprimidos"
— (Privilégio de invenção). •
19 —
Processo e dispositivo para
fabrico de sabões marmóreos comprimidos, caracterizados por que, par-:
tindo de uma massa de sabão, previamente arrefecida e solidificada em
pasta consistente, procedente de uns
primeiro dispositivo compressor que
lhe dará forma de vermes, aletrias.
escamas, são cortados no sentido
transversal em pequenos cilindros:
sendo desviada uma pequena parte
eos, mesmos. para um parafuso semfim auxiliar que os conduz a urna
tremonha onde se lhes adiciona uma
ouantidade de corante puro ou misturado com outros inzredientes, passando dai, a massa colorida ao seeivado narefuso sem-fim auxiliar, que
a devolve 'à carreira principal, onde
se recolhe a inetor parte nue restava
da massa em forma de cilindros, procedente do primeiro com pressor: e
dali as duas partes ‘fflí maior parte
incolor e a menor colorida) se introduzem no perafueo sem-fim de uns
compressor que termine em uma cabeca cAnica. por meio da qual é expelida a barra trterm&ea.
Finalmente, o denosi tente reivindica, de acórcle vem a ron.vençáo In' ternaciravir e e. eenfeern aNde com o
artigo al do Cact ie ) d e Propriedade
maasselat, a preeeidede do correspondente pedido. denonit*do na Re partirão de Peten 1. Pq
asennahe em 30
de temam de l esn, sob n° 255.435.
Um total de 3 pontoe.
' asTeRIVIO N s 122.625
De 14 de setembro de 1960 -Requerente
— Parbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft,
sociedade
alemã, . Industrial, estabelecida em
Leverkusen - Bayerwerk, República
Federal Alemã.
Pontos característicos — "Processo
para a producão de ésteres tio-fos(Privilégio de invencão).
fanicos"
Processo Para a produção de ésteres tio-forfónicos. caracterizado neto
fato de fazer reagir anidridos di-tiotosto/sie:is com álcoois ou com os corrcseondentes alcoolatos.
Finalmente, a de p ositante reivindica de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Castigo de Propriedade
Industrial, a nrkeidade do correspondente pedido denosttedo na Repanteão de Patentes da Alemanha.
em 15 de setentbro de 1959. sob O
n" F 29.3.a3 117b-12o.

1960, sob os na. 76.692 e 6.577-60,
respectivamente.
Una total de 8 pontos.
TikRMO N9 121.825 .

De 8 de agosto de 1900
Requerente — Farbwerke Hoechst
Aktiengeselischafts vorrn. Meister LuChill & BK1211118', firma industrial e
comercial alemã, estabelecido. em
Frankfurt-Main-Hoechst, Alemanha.
• Pontas característicos de "Processo
para a obtenção de ésteres alquilicos.
• Terciários de ácidos carboxilicos"
— (Privilégio de invenção). . •
1, — Processo para a obtenção de
ésteres alquilicos terciários de ácidos
carboxineos, a partir de ácidos carboxilicoe e de olefinas, caracterizado
pela , fato de se reagirem olefinas terciarias com 'compostos os quais contenham, pelo menos; uni grupamento
carboxila, na presença de ácido polifosfórico a temperatura de — 20 até
mais 15sC. de preferência de — 10
até mais 109C.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção Intçrnacional e de conformidade cOni o
artigo 21 'do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha.
em 8 de agosto de 1959, sob o mimero P 29.133 IVb-12 o.
Uni total de 6 pontos.
TÉRMO N9 121.982
De 12 de agósto de 1960
enuerente — Cibo. Société Anonyme, firma industrial e comercial suíça.
Pontos característicos de: "Processo para a fabricarão de azo-zorantes
metalíferos" — (Privilégio de invenção).
19 — Processa para a fabricação
de ao-caraaltes metalíferos. OS quais
Contêm um átomo de- cromo- ligado
em ligação complexa a duas moléculas de monoazo-corantes ou a urna
molécula de um monoazo-corante e
nma molécula de uns azometina-comote, caracterizado pelo fato de se
fazer reagir coniuntamente um momero-corante metalizá.vel. livre de
metal_ ou seornatin eacorante e um
comPosto com plexo de cromo 'de uns
orto-hidroxf-orto' - mino - monoazo-corante. -o qual contêm uni átomo de cromo ligado em ligação complexo a uma molécula de corante,
numa razão molecular de cérea de
1.1 e os materialã de .partida estarem
livres de grutas de ácido sulfônico e
grunos de ácido carboxilico, não na
posição-orto, em relação à ligação
azo.

Finalmente, a depositante reivindica. de 'acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 tio Códi go da Propriedade
Industrial, a prioridade dos corresnondentes Pedidos; depositados na
Repartirão de Pe tentes da Sulca. em
1 3 de e eseeo de 1959 e 2 de setembro de 1959, sob os ris. 76.916 e ..
77.691, resnectivvamente.
Um total de 10 pontos.

T11RMO Ses 122.940
De 21 de setembro de 1960
Requerente — Inventa Ag. File Patentverwertimg, Luzem, Suíça.
Pontos característico — "Processo
de tratamento . de poliamida-Urelas
lineares com aldeído formleo — (Privilégio de invenção,.
1 9 — Processo - de tratamento, à
temperatura ambiente, com aldeído
térmico, de condensados. ,caracterizado por consistir, pelo menos parcialmente, de pollain kda-ureias de fórmula geral (0C-R - NSICONH - RCONH - R' - N111-, na qual R e R'
significam radicais alcollas lineares
com cadeias de 3-7 e 4-10 átomos de
carbono.
Finalmente, o depositante reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Sulca. em 30 de
setembro de 1959. sob o n" 78.830.
Um total- de 4 pentos,
TÉ.R3.10 No 123.044
' De 20 de setembro de 1960
• Pontos caracteriscicas de 'Processo
de preparação de dibenz (B.0) tetrahidroazocina" — Privilegio de elvencão.
Société das Usines ,Chirniques lairone-Poulenc -- França. ,
— Processo de preparação da dibenz (b,g) tetra-hairoazocina, caracterizado pelo fato de comportar o
aquecimento do diortomninofenil- 3
nronano em presença - de ácido polifosfórico.
Total de três pontos.
T£RMO N° 123.662

De 21 de outubro de 1960
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, em Leverkusen —
Bayerwerk República Federal
Alemã.
Pontos caracteristiccs de: Processo
para a produção de um éster do ácido tiono — fosfórico" -- Privilégio
de Invenção.
19 Processo para a produção de uni
éster de ácido tiono — fosfórico, caracterizado pelo fato de fazer reagir
3 — metil — 4 -- nitro —• fenol com
halogenetos do ácido 0.0 — dl — metil — tiono — fosfórico.
. Finalmente, a depositante reivindica, de • acôrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha, em 22 de outubro de 1959, sob
o n9 P 29.675 IVb-12q. — Um total
de 2 pontos.
•

TERMO .NO 123.689
De 24 de outubro de 1960

TÉRMO Ns 122.041
De 17 de agosto de 1960
Requerente — Ciba Société Anon3rme, firma suíça.
Pontos característicos de — "Processo par as fabricação de catalisadores" — (Privilégio de invenção).
19 — Processo para a fabricarão de
um catalisador para oxidaçóee na
Uni ponto.
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Requerente: The Cloodyer Tire Sz
Rubber Company.
Local: Estados Unidos da América.
Titulo: Composições de borracha
sintética e produtos feitos com ela;
19 Urna composição de matéria, caracterizada por (A) 100 partes, em
peso, de um polimero de butadieno
-- 1,3 contendo, pelo monas, 68% de

suas unidades monoineras polimerieadas com a configuração cia Is;
(B) de 25 a 75 partes, eni pe go," r
negro de fumo resistente a superabrasào intermediário, e (C) de 0,5 a
1,5 partes, em peso, de enxofre disponível para a vulcanização. — Prioridade: Estado Unidos da América,
em 2 de novembro de 1959, sob número 850.071. — Seguem-se os pontos de 2 a 16.
' TÉRISIO N9 123.763
De 20 de outubro de 19110
Requerente: Farb'werke Hoechst
Aktienbesellschaft Vorm. Meister
Luclus Brtining, firma alemã, estaecida em Frankfurt — Main —
lieechst, Alemanha.
Pontos característicos: "Substância
veiculadora para corantes para o
fingimento de massas plásticas, especialmente matérias plásticas sintéticas" — Privilégio de -invenção.
19 Processo para a produção • de
preparados corantes para o tingir/lento de massas plásticas, caracterizado pelo fato de se encorporarem
corantes pigmentares emcèradepolletileno com pesos moleculares de 500
até 5.000.
Finalmente, a depositante reivindica de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Re.
partição de Patentes da Alemanha,
em 29 de outubro de 1959. sob o número -P 29.728 IVb-39 b. — Um total de 6 pontos.
. =MO N9 124.690
De 5 de dezembro de 1960

Requerente: Joseph Bancroft
Sons. Co.
.Local: Estado Unidos da América.
Titulo: Processo e aparelho para O
tratamento de fibras.
19 Aparelho para corrugar e eraboninar fibras, textis, compreendendo um tubo formando unia amara
de corrugamento tendo extremidades
de entrada e de descarga, um par do
alimentadores de rolamentos pode
cioriado para alimentar as ditas ti.
bras na extremidade de entrada C113
dito tubo contra unia massa de fl..
bras previamente corrugadas mentidas compactas no mesmo e para
exercer pressão para empurrar a dita
massa de fibras ao longo do dito tubo para a extremidade de descarga
do mesmo, a dita extremidade de
descarga tendo uma seção transversal substancialmente coextensiva
com a abertura do dito tubo para
descarregar a massa de fibras corrugadas como um núcleo continuo
correspondendo em seção a abertura
de dito tubo, caraaleriaado por uni
enrolador de bobina compreendendo
unia haste rotativa, carregando um
suporte de bobina, um suprimento de
fita, arranjos alimentando a dita 114
ta do dito suprimento para o dito
suporte para enrolar no mesmo era
coneoluções sucessivas 'em camada*
superpostas, a extremidade de descarga do dito tubo sendo disposta
substanciainiente dentro da pega dit
dita fita com a dita bobina no ponto
de enrolar onde o núcleo é enrolado
com a dita fita em convoluções sucessivas e é mantido limitado e compacto pela dita fita com convoluçõea
suceaelvas do dito núcleo esperado
pela dita fita. — Prioridade: I1atadoa Unidos da América, ene 21 de de -,
zenibro de 1959 'sob a9 861.001.
Seguem-se os pontos de 2 a 19.
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-TERMO N° 124.532
nes uma fenda é praticada transversalmente .ao meu corpo, seccio.
De 29 de novembro de 1960
De 17 de janeiro de 1961 • nano ototalmente o rosquearnento
De 14 de dezembro de 1960
interno. Total de 4 pontos.
Requerente F. M. C. Corporatio*
Requerente — Roussel-Uclaf, fir.
Requerente: Henkel & Cie. G. M.
—
Estados Unidos da América.
rua
fi
ncesa
B; H., Dusseldorf trolthausen,
Alemanha.
Pontoe caraaterístieus de: -.TERMO N9 111.5'í5
Titulo: União de tubos ..- Privilégio
de Invenção.
, Pontos característico p de "lenistes Processo de preparação de novos
De 7 de . julho de 1959
para lavagem pobres em Espuma" — análogos do estradiol e de seus
1° Uma união para tubos tendo uni
privilégio de invenção.
derivados funcionais. — Privileelemento
macho e um elemento fénica, •
Reque. rente — Caterpillar Trac- uma porca retendo os ditos elementos
19 Agentes para lavagem, pobres gio de invenção.. tor
Co.
—
Estados
Unidos
da
Amé— Processo de preparação de
em espuma, à base de substAnciaS
e tendo uma cavidade axial, e uni renão ienogénicas, dotadas de ativida- novos análogos do estradiol e seus rica.
te 'or para a porca, caracterizada pelo
de capilar, espumantes come tais, derivados reacionais, a saber, us
Título — Trator cum lâmina ta fato do dito retentor compreender Seccaracterizados• pelo fato çle conterem 18-nor 13beta-alcoil ou aralcoil es. teralmente ajustável. — Privilé- ções arqueadas de um cilindro &o, o
Poli — éteres dotados de atividade
comprimento arqueado de cada secção
éapilar, cujo radical hidrófobo se tradlois, seus ésteres e éteres, ca- gio de invenção.'
acha, ligado através de uma cadeia racterizado pelo fato de compre- • 19 — Um trator caracterizado sendo inferior a 180°.
etileno — enconca com radicais pro- ender a série de operações, nas pelo fato de que êle inclue na lâA requerente reivindica de s_srdo
pileno — glicólicos e cujo ponto de quais se cicliza em melo alcantis mina sustenatda na frente do tra- com • "a Convenção Internacional e o .'
turvação está abaixo da temperatura
tor .por um quadro em C ou simi21 do Decret...lci n9.7.903 de,
de aplicação do agente de lavagem. um 3,5-diceto 13beta-alcoil ou arai- lar unia ligação entre a lâmina e Art.
de agetsto de 1945, a prioridade do
coil 17betasaeiloxi 4,5-seco . delta
' 1 : 0,25 e 4, de preferência dentro 9-goneno, isomeriza-se o- 3-coto
o quadro em C incluindo 'meios correspondente pedido depositado na
'
do limite de 1 : 0,8 e 1,5..
deslizantes
para permitir que a Repartição de Patentes nos EE.UU. ela
13beta-alcoll ou aralcoil 17beta.
Finalmente, a depositante reivindi- aciloxi deita 4,9-gonadieno resul. lâmina seja ajustada lateralmen- América, em 16 ,de. fevereiro de 1960,
, de acórdo com a Convenção Inte em relaçã.o ao trator. Total de sob n° f.966.
Total de 19 pontos.
rnacional e de conformidade com o t,ante com auxilio de um cataliza- 4 pontos.rtigo 21 'do Código da Propriedade dor apropropriado em éster cor.
ndustrial, a prioridade do corres- respondente do 19-nor 13beta-alcoll
ndente pedido, depositado na Re- 'ou aracoil estradiol, o 'qual se sa.
TERMO N9. 125..074
ção de Patentes da Alemanha,
TERMO N°. 111.602
e transforma, se tal aeon.
m 21 de dezembro de 1959, sob o nes ponifica
I
ecer,
em
outros
derivados
funcio8 de ju'ho de 1959
De 16 de dezembro de 1960
ero 38.191 IVa-23e. — um total
nais desejados tais como ésteres
Ue 3 pontos.
é feres e outros.
..te: Société Generale Isother: Requerente: Time Oscar C. 1-;:xsou
Finalmente,' a depositante * rei- mos — França.
Co. — Estados Unidos da América.
TERM. 0N9 111.578
vindica, de acordo com a Conven- T u:o: Aperfeit,-- -atos nas caixas Titulo: Mecanismo de retenção e fe1-5 e Internacional e de conformi- de eixo cc' lubrificação por meio de chamento de portas — Privilégio de In7 de' julho de 1959
dade com o artigo 21 do Código mancais situados superior e inferiormen- venção.
—
de Prop riedade Industrial, a prio1° Um mecanismo de retenção e teRequerente — Fábrica Italiana s krade dos correspondentes pedi. te.
...2rfeiçoamento nas caixas de eixo Ch
amento de portas compreendendo um
Magneti Meai S.p.A. — ilália. ‘ dos. depositados na Repartição de
com lubrificação pe. mancais situados cilindro fixat'o numa estrutura de chasl Titulo — Mecanismo de Muciss, ‘ Patentes . de França, em 22 de Ia- superior e inferiormente, caracterizado si adapta: para ser fixado à parte
pa de velocidade com servo co- ! neirn de 1960. 8 de julho de 1980 pelo fato de que os flancos do mancai superior de uma porta, tendo a dita es`)9 ri agiSsto de 1960. sob nt superior sã- opo.cionados de molde trutura de chassi uma cremalheira Áando mecan,o,-pneumático. —
—"--s—ses 316.402. 832.449
a co titt , de um e outro lado, dois xada pel- adjacente a uma extremidade
rrovilégio de invenção. de largura inferior à do mancal do cilindro c em relação axialmente
1 . 19 — Mecanismo de muuança et, R37. d96 resnectivamentre Um to- regos
inferior e mesrao à do diâmetro da es- paz:-..lela com •, ' tendo a dita cretaatal
de
5
pontos.
blocidade, com servo - comaou
piga, de maneira a permitir a estila- lheIra em relação de acionamento com
ecano-pneumático, no qual a Aiação direta no ângtilo da entrada do els tengrenagem fixado a uma haste
obra de comando se efetua Cm li
mane-1 inferior dt- uma parte do óleo para Movia ato ao longo da dita crema- •
TERMO N9 110.834
intervenção de uma fórça maestilado ou projetado de maneira conti- lheira sôbre a rotação da haste, tendo
nua pelo órgão de alimentação no man- a dita 1 -aste extremidade de um
ual e de uma fôrça - auxiliar ex.:1De 1 de junho de 1959
braço fixado a -ela e a extremidade
cai superior.
ida Por um dispositivo da servo
oposta
do dito braço adaptado para
4:imando pneumático constialio
Requerente Marshall Alexan- A re,„ rente reivindica de acôrdo com
'gni substância por um cilindro de der Statner — Estados Unidos da a Convenção Internacional-e o Art. 21 ser engatada deslisantemente com um
de cabeça acima da dita porta
do Decreto-lei n° 7.903 de 27 de agis- me'
#1uplo efeito e por dois distribÀ., América.
pelo ct a dita haste será rodada quanto
de
1945
a
,prioridade
do
corresponl lores de ar comprimido, caracter.
Titulo -- Esteiras transportadodo a porta é r- 'vida para a posição
gado pelo fato de que 'durante c doras em borracha sintética ou dente pedido depositado na Repartição aberta com r
o ao umbral cabeça.
de Patentes na Inglaterra, em 8 de tendo dito cilindro
snovjmento de retenção o órgão de elastômero.
um embolo conejulho de 1958, sob n° 21.880.
tomando acionado pela alavanca
ctado à haste para movimento axial ao,.
Privilégio de invenção..
dito cilindro em resposta ao movimento
;de mudança permanece, de engate
Pontos característicos.
da haste e engre, - • -m- ao longo da dita
desengate das Marchas, a(
1 — Unia esteira transportadora
RMO N° 113,432
cremalheira, eento do *tubo- •
, asso que, durante os deslocamen- em elastômero inteiriça, caractet
lo em resposta ao movimento de haste
tos axiais, e, ao mesmo, permitido rizada por compreender um leito
'iro
de
49
De 12 de set:
sendo resistido por uma mola.
mm certo curto antes da coopera- central se fundindo com paredes
rão, por meio de braço de trens-- laterais perpendiculares, as faces Requerente: $ocie t á Applicazioai Total de 14 pontos.
,anissão, com o referido órgão; pele internas das ditas paredes laterais Gomma Antivibranti «Saga» S.p..A. -'Tato
de que o referido curso exial sendo inclinadas para cima e para Itália.
TRW- N9
899
1romove, mediante a atuação de fora e as ditas paredes laterais Titulo: Mola de Anéis de borracha
' De 13 de j.
) de 1961
m ou outro dos dois distribuido- sendo providas de Uma multipli- de secção circular com partes metálicas
Ces, a intervenção da ação auxi- cidade de cavidades contínuas inter. sstas. — Privilégio de Invenfiliar, concomitantemente com a transversalmente ale ngada s, ver- ção.
Requere—e: General Eletric Compat., e
çkk o manual; e Pelo fato de que ticalmente espaçadas de secção I° Mola de anéis de borraehe de ny — Estados Unidos da América.
.italo: Aperfeiçoamentos em métocip
todo se acha 'construido de modo transversal retangular se extentTen- secção alrc . ,1 • com partes metálicas
e mistura de ligação. — Privilégio de
ix só permanecer o dispositivo de do através as mesmas. Seguem-se interpostas, onde cada par de chapas Invenção.
- oservo-cornando sob pressão uo pe- os pontos do 2 asol.
reune entre el um grupo de pelo me- t° Aperfeiçoamento em método e
nos dois anéis borracha concêntri- mistura de ligação, caracterizado por
i tiodo de manobra das mudanças
cos entre si, caracterizada pelo fato que compreender uma composição para tralie marcha.
os anu em .cada grupo, estão ligados tamento de uma superfície de um corpo
TERMO N9 111.500
Total de 13 Pontos. A requerenentre si por ligações raciais flexíveis, cerâmico de óxido metálico a ser ligado
p reivindica de acôrdo com a Cionde espessura axial despresivel em rela- a um corpo metálico, que consiste em
De 4d' julho de 1959
.1yeneão Internacional é o artigo 21
ção à dos anéis, de forma que cada
'n1:1t, Decreto-Lei n9 7.903 de 21 de Requerente — ELblissements grupo de néis constitue uma dnlea peça ferro finalmente dividido e um fluxo
cerâmico finalmente dividido pelo fato
'Iagôsto de 1945, ti prioridade do Beaupere França.
•
es'
que um ag stivador é incluído no
'Correspondente Pedido, depositado
Titulo — Porca de Segurança. — A inerente reivindica a prioridade dito liquido para causar a dissolução
lila Repartição de Patentes fia Itã; Privilégio de invenção.
do pedido -de patente mt Itália, sob parcial ds dita superficie do corpo ce.i a. em 15 de Julho de 1958, sob 19 — Porca de segurança, carac- n° 13.392 em 4 de outubro cts 1958. reinico de óxido metálico na temperatura ambiente antes da queima da dita
terizada pelo 'fato de que ttó
Total de 6 pontos.
eje número 11.152.
TERMO N9 125.934
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

TÉMUO N9 127.689
composiçaa após sua aplicação na dita
sup ' a. — Total 3: 6 pontos.'
De 16 de marso de 1961
a requerente reiviudica
favores da Convenção Internacional, visOener Eletric Company — Fistados
to a presente invençào ter eido depo- Unidos da América.
sitada na R aça° Oficial de PatenPonto: . caracteristicos de: «Aperfeites dos Est los Unidos da América do çoam to em produtor automático de
nate, em 28 de janeiro de 196Q, sob galo. - Privilégio. de Invenção.
o a° 3.117.
O , que a requerente reivindica COMO
mtavo é:
1° Um' produtor automático de galo
TERMO N9 146.637
caracterizado pe anpreender uni molde no qual a água é congelada, melo
De 4 de o
o da .1960
de coleta de galo incluindo ura elemento
móv ' entre a posiçáo normal na qual
Requerente: Célio Garcia — Sio Pau- o dito elemento se estende para dentro
do dito molde e é .congelado em encailo'
xe com o gélo formado no dito molde
Titulo: Nevo-processo de
de tijolos e' peças para acabamento de para uma posiçao de coleta fora do
construções civis. — Privilégio de Ia- dito molde, meio para aquecer o dito
molde e meios operáveis quando da favenço.
lha do dita elemento móvel para retor1 9 Nevo proc....a de fabricação de ná-lo à sua posição normal para energitijolos e peças para acabamento de sar o dito elemento de aquecimento.
constrm,Ses civis, caracterizado por se- — Total 3 pontos.
rem coo: :de matéria sintética
'. 'mente, q requerente reivindica os
formada de areia, Óxidos rnetalicos,
droxiclos de caldo, sulfato de alumínio, favort. da Convenção Internacional,
de ' *- - óleo sintético e óleo de offici- visto n. presente invenção ter sido depoo*, os quais são aglomerados, moldados, sitada na Repartição Oficial de Patentes
e polimerizados à temperatura de 200°C dos Estados Unidos da América do
a 23TC pelo tempo da' uma a duas Norte em • 28 de abril de 1960, sob o
horas, conforme a granulo.metria dos n° 26.298.
materiais sólidos e o grau de compacidade desejado no produto final.
Tallal0 N° 127.829
Tudo corno descrito no presente
memorai!.
De 22 de Março de 1981
T'a laMO N° 126.877
De 21 . de fevereiro de 1961
Requerente: , ni-Nielsea Engenheiros e Constriaaecs S.A. — São
Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em máquina' para apontar estacas. — Privilégio
de Invenção.
1° Aperfeiçoamentos em máquinas
para apontar estacas, do tipo horizontal,
isto é, para desbastar a cabeça de estacas não entradas ao solo, constituída
peta taaal armação suporte, formada
por uni -squeleto de cantoneiras e tubos
me:álicos e provida de dispositivos giratórios d: aprisionamento e centraliza.
çflo da estaca, sendo um dastes. dispositive._ disposto aproximadamente no centro 'a conjunto, e o outro em uni de
seus aremos, caracterizados pelo fato
de o dispos • gira'.ório central ser
provido de um anel dentado, ligado
através de correntes e rodas dentadas
4 polia de um com caixa de ia.
duç a a, fixado h uma plantaforma superior.
Total de 6 pontos.
TERMO N° 126.936
De . 2 de janeiro . de 1961
Requerente; Yae Suzulci e Seta Suzu
ki — São Paulo.
de tricô com escala
Titt'): A. '
métrica. — Modelo de Utilidade.
i° - Agulhas de tricô com escala métrica, em que —tas agulhas, dos modelos . ans, .• ao caracterizado- poi
conterem, gravadas ou Impressos ao loa.
'go da rte ciliar: entre os dois extreme, c.as mesmas ..,..thas, escalas métricas de comprara—o total ou parcial
da referidas partes cilíndricas, tudo
como substancialmente descrito tios relatório», graficamente mostrados nos desenho anexos e . eivindicados - neste úni'stico.
cara
co

Requerente: N, V. Philips' . Glocilampenfabriekeb — Holanda, ,
Titulo: Aperfeiçoamentos • em ou
relativos à' processos ,para gravar-se
elétroliticamente uma superfície me-.
tálictt gravada desta maneira. —
Privilégio de Invenção.
- 1 — Um processo para gravar
eletroliticamente uma' superfície metálica que consiste de um metal
passível de ser convertido em um
óxido isolante, em cujo Processa é
usada urna corrente eausticante'
tuante, em particular para ampliar a
área superficial ativa de um eletrodo
caracterizado pelo fato de um conpensador ser carregado repetidamente por intermédio de uma fonte
de corrente continua e à seguir, pelo
fechar-se e subsequentemente inter..
romper-se o circuito da corrente do
prá t icate tn porária m e n te
banho,
através o
mente ourto-circuitado
banho causticante.
A requerente reivindica de acórda
com •at Convenção Internacional e o
Art, 21 do Decreto-Lei ar° 7903 de
27 de Agetsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido, depositado
na Repartição de Patentes da Holanda, em , 23 de Março de 1960, eeb
o n" 249731. •

rafa é mais forte do que a mola da
cabeça da válvula do isqueiro; rata
o estôjo da válvula da g arrafa termina por um tubo cilíndrico, cuja
extremidade externa é cortada por
um entalho que põe em comunicação o interior clii tubo cilíndrico, e
portanto da garrafa com 'uma fenda
praticada na parede do ,estrajo
válvula do isqueiro, no plano perpendicular "ao eixo dês-te estôjo e
uma distância da parede do reservatório, que determina a altura da
zona, de segurança, onde deve existir uma mistura gazosa quando o
rescHabário está cheio e que uma
nutra fenda idêntica, situada _na
mesmo p ano porém diametralmente
oposta à primeira, comunica com um
canal de escape que termina ao ar
livre e cuja seção útil é muito 'In'fedor à do enaellio acima citado.
Á requerente reivindica de Retardo
com a Convenção Internacional e
Art. 21 do Decreto-Lei n° 7903 de
27 de Aatisto _de. 1945, a prioridade
do correspondente pedido, depositado
na' Repartição de Patentes da França, em , 2 de waril de 1980, sob o n.°
823234.
n. 82B234.

Fevereiro de 1965 417
o membro de molde móvel, Illtide
controlados eletricamente para ope.'.
mar o suporte e um depósito 'mura
uma pilha de solas, earacte azada
por ter um mecanismo de praa,
'iransferência 'que opera cio veia :ao
de tempo com o movimento do ka-porte de molde (74) compreen„: mio
meios (124, 120, 200, 202, 2t:4, 2n16-n
para prender cada sola snee•.,iva•
mente mais baixa no depósito mil i)
e um suporte - 1212) Pata • il. a
sola presa numa posição ca 1 e 1)5
membros de . molde (82 86) de moda
que as presas (124, 1213) funcionam
dterante a operação dos 'tne.os de
posicionamento e transterèneta t21.41.
202, 201, 206, 212) para pôr em ao.
siçáo a sota sucessivameire atai*
ma is 1 ongi tu di uni mn mate numa pcsiçã o pré-determinada em re,ação
ao membro de molde móvel (82)
(figa. 6 e 12).
Total de 15 -pontos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido, depositada na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos, aos 3 de maio de 1900, sob
n° 26,572.

4Nif-e;

T1t111I10 N"" 128.646
TRR1110 N° 128.535
DeP. em 15 de março de 1961,
Patente de Invenção.
Titulo: Novo dispositivo para o
ensino de geografia.
Requerente: Dilah Maria Malho.
— São Paulo.
1 0 Novo dispositivo para o ensino
de geografia caracterizado essencl,a1mente por compreender folhas, piscas ou equivalentes, distintas e Ine
dependentes uma da outra porém,
relacionadas ou correlatas graflea e.
geograficamante, sendo uma placa
opaca, a básica, de maior espessura,
e outra translucida ou transparente
q ue é sobreposta a primeira, ambas
contendo figuras, dados on dizeres
geográficos e de tal modo - que, a
sua sobreposição indique ou Identifique a localização exata destas
mesmas figuras, dados ou dizerag. —
Total de 3 pontos.
TÊ11510 N° l28.552
•
De 8 de Março de 1961

Dep.. em 29 de Març' o de lthil
Modelo de Utilidade.
Requerentes:
Ilidehilio Ando e
Masao Yumiketa — Sala Paulo;
Título: "Nova disposição en, so.
brecapas pratetares
para cadernos
ou livros".
1 0 "Nova disposição em sobrecapas protestores para cadernos ou livros", caracterizado por tira Mongada de material conveniénte pre.
ferivelmenle plástico, traaspaiente,
colorido ou ,11ãO, e que tem na faca
interna, numa das extra-alai:ides, devidamente colada ou soldada nas
bordas superior, inferior e na tuinsversai extrema, uma tira transversal,
substancialmente estreita, de forma
a configurar um alongamento 1 para
a extremidade da capa ou caderno;
pelo fato da tira i ter na extremt.
dado oposta, mais ou menos na altura do Intimo t a raaa uma outra
tira transversal, estreita, colada ou
soldada Às 130rda 5 da sobrecapa 1,
do forma a configurar uma alça 3,
também na face Interna da 'obrecapa e cuja extremidade livre ea
projeta substancialmente para fora
de forma a configurar uma Iiii"uata
4 que se dobra para dentro vhrigando a extremidade da outra rapa
do livro ou caderno que é passado
por sob Et alça 3 e onde se enfiara
também a lingueta 4 de forma que
o caderno ou livro ficara() completamente abrigado pela anbreeactipa
como que envelooado p elo mesmo. —
Total de 2 pontos.

.01

•
Requerente, Valentino Gallucel —
São Paulo.
. Titulo: Aperfeiçoamentos em e . reletivos a saltos para .calçaaos. —
Privilégio • de Invenção.
1 — Aperfeiçoamentos em e relativos a saltos para calçados em quc
o salto é caracterizado por ter, na
parte de cima,. de contacto com o
calcanhar do calcado, uniametálica de conformaçãoor
en e
aproximada à do contorno do 'salto,
lâmina essa' dotada de recortes no
TUIM° N° 128.043
seu contorno, incrustada, pelos raTÊIIMO N° 128 600
cor.es, ao salto, e 'sendo ainda a
De 29 de Março de 1961
Mesma lâmina dotada de furo para
De 20 de Abril de 1961
Requerente: Socété Franco. His- :passagem . de parafuao em, combina.
eão
etim
furo
passante
no
salto,
e
de
Requerente: United Stades Truta
pano An utricaine Frandspan —
uni friso que contorna, um pouca Company of New Vorlt Estados
França.
para
dentro
dos
recortes
de
incrustaUnidos tia América.
.Titulo: Aperfeiçoamentos en: dispositivos em dispostivos de alimen-- ção, toda a curva da lâmina, — ToTítulo: Meias de tricô circular. —
3
pontos.
•
de
tal
tição dos isqueiros a gaz
Privilégio de Invenção.
— Privilégio de Invenção.
1 0 Aperfeiçoamentos em dispositi"P) Uma, meia de tricotagem cirTinimo Y 128,387
vos da alimentação para isqueii-ns e
cular tendo tuna abertura de biqueira
gaz liquido, - compreendendo conlimitada , de beiras cortadas opostas
De 20 de 'Abril de 19131
juntamente sôbre a garrafa ae gaz
dispostas em relação contígua subsa
tancialmente no mesmo plano, a
a parede do reservatório do .1aaueiro,
Requerente:
Com panbia
United mencionada aLertura sendo fechada
válvula do mesmo tipo gerai conheBrasil
—.
Szo
Shoe
Nluelibiery
do
cido, no qual urna cabeça dotada de
por urna costura composta de dunsp
mola é provida ,de uni pino em . sa- Paulo.
linhas de agulha enlaçadas num ilhó
Titulo: n litqiiina para molda: -so- de linha, as linhas de agulha estanMeneia, os dois. pinos en:rando em
las:,
7
Privilégio
de
invençâo.
o
outro
para
pre..'
UM
COM
contacto
do • dispostas em duas fileiras de
para moldar solas ilhós penétrantes no tecido em cad4t
vocar a abertura das n ti Mis cabeças, t 1" Máquina
membro de lado da abertura da biqueira, callt
tipo éste caracterizado pelo fato quz compreendendo' uni
a mola da cabeça da válvula de gar- molde estacionário, um - suporte pa , a terizado pelo fato de que os 1lb

•
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unitários de • cada unia das fileiras
entesdearea doo ilhó% de tinha de ageLira geseheienre possa attravée das *rentes metecirais do tecido tristotadas depoio. ai.iltsás.; seguirdes. dias RSfeiras mais, turesaliness duo ithée
Iteha de am i ba. os duas filei-irisa exteriores% doe; Pliée da linha d:e• aguo
lha meado maidas palra formattent
múltiplos- loque de vaia fautor de
agulha e as duas fileiras loteiem:is de
libera de liesha. de agulho, senda rtodos para formarem múltiplos laços
de outra linha c-lo agulho, — Toeaf
de 7 postos.

UIAIIJU OFIZIAL. (.Senaa

l'1".11M0 N• 128.698
Dê F d(e Abei» de 19e1.

rauereiro, de 1.965.

T.81131(). N? , 135..662.

conto um terceiro compournte peia.
menos; uru nasço da uns, composto de
venadio. Prioridade: Estados
De 15. da janeiro. do LtiO2
1:Miei da % iniadaa. em, 31 de inibo
do
19.18t sob. til' 7:12- 17.8%
Reqiierente: Erancisco. Pinto, 1111. guetn,se os pontos dia 2, a. ti.
Iteieo de Cortante Jr. — E.tadcs die
tal:molda.
Lneettção: "Transpurte-tagique cono,
TRIIMI) N" 111.591
reservatório delito '. — Prtillégie. der
Ineetirett..
De 8 de julho de 19ã9

ll'equerentee Carrier Co
testados ruidus. da m é :lha .
n
it fez fintai:10o etnidicieitudeta
de ar. — ('iviózio de I ns'e.oção. • I
T" instalação te 41 candf- n
cionadia ine ltutido ama carcaça. amo'
vã-ma ra dc entrodução • na '.tarraça..!
ittapettrin' pura ser colocada eu CZI-1
manicação com uma fo nte de fome"lleiniedienieies
Requerente:
Ah.
W.estinglionse
tt itiC Id. () de ai.. dita c g mara de tr,o,.
Bralto Competis,.
ifueão tende ordne de desca ..wa desr — Transporte-tanque èfint reserLocal: Estados Unidas da America.
tinada a descarregar ar orimér ie den- ,• .....
". 1 11
.,. .unia• Titulo,: Ajustador de folga de dutro da carcaça. um .rocarlor de calor purede flexível disposta no ittteribr
N" 128_400
'X
iia. carcaça, aduptade pura .ti posto olo uni envoltório eigido. dividindo pla, ação•
me comunicação tont uma. Unte da •cate enr dois reservo h; rios. de- capeei.P. Um ajustador de folga loira
melo de troca de reler, em kStAitt (ilide. praticamente ninai a . do- oneolo Dizer variar a folga em uma estrulle 213 de Enerva ' de tin>t
lendo uma entrada e ama saltite, a: :tilde rígido.. — Total dee 3 pordoe. 'busi de fitio, caractoázada por come
Itteprererete: Antonio Roer - Skr detreinge. de ar primário na unidada.
pretender: um membro tabular
induzindo ar sectindáritt da. área. alie
uma basta tipo são ligadas entra at
está. sendo condicionada, ai ca réd dá.
TeRMfe N(' 108 22.0,
de modo operante por meio de cama
Titulo. Novo tipo
de ,teatiii
entrada., para ti unidade, a. fine da
o noiveis longitudinalmente em coaduplo psiu • riscar . madeira .uns`araNse com. ri ar peinta.do, dita.
bita° . (latrante o tensiotiamento de
de l'tilidode.
De 28, de janeiro. de 1850
arrotara !tendo descarregado atearás,
estrutura:. uma, poma, de aumento •
Novo tire tIO graininho iiirple• tetra da attikfa caracterizada pulá tato. dc
ama porca, de redução de. folga.. alarRequeren'e;
Eoppers.
..
iumpany.
linciteir
dm
registro
detiragem:
dltstimetia:mel' em, jogos. respectivos da
riais-ar modleira, constrt irmo de et.eptl
roscas de sentido oposto conetruidat
g rami ulsos 049j:terna ler recortes coevo, nado a rett,triar a quantidade do :ar
eeeundario
que
passa
atravils.
do
pirem caracterizado por serem reuLucia,: listados. Unidos da 4/aceitem.. externanumin na referido membro;
nidos de cremalheira eperadua inde- trocador xie calor ot, é e esvialla do
Titulo:. Processo. para pneduzie
um. dispositivo tipo embreagem ftmmesmo;
uni
controle
para
o
icgistro
pendentemente por um rodeio fixaJo
dretes de DieAleuil. _Alumínio.
eionando apenas qpando ligado dede te:xotem. incluindo .eim elemento
trierrimenta
em uma netra esire
târanumte com a referida porca de
1" Um, processo para, a preplinniito :aumento
aentido de um ou outro graniiiiho, expansível (fite responde à pressão
de folga durante o afrouxapinai wasine af etar leolotioasetette eee de ar; e órgãos destinaios a contro- de hidretie de . di-alcuilioniuniniii
cada uma das ciladas ereantheirs. lar a pressão no interior da ele- nacterizado pela reação de aluminio inettto de esZnitura, a fina de blonum meio ((neer dita turma de aunieutn de
eada uma das. c-tendas, cremalheiras, mento expansível. Toai de 8 proi- ativado, em suspensão
bis.
liquido, com hidrogênio e uma alfa- folga Impedindo-e de girar e prontodeseja da s.,
A remierente ceieindica. de ar-urdo olefina. Prionidedee Ratados Uni- vendo 'estilo a. rotação do referido
com a Convenção i rliitorniteinoal a
dos da America, em 5 de kvereiro membro em uma direção de aunteutcr
Ar ._ 2.1 do Decreto-Lei u° 7903. .le ele 1958 sob n° 713.311. — Seguem-se de, folga; um outro dispositivo de
TitittiO N" 128.1131
27 de A gósto de 1945, a nrioridnde os pontos de 2 a 13.
embreagem
funcionando
apestas
do correspondenta. pedido deposiDe '23 de Niarçot de 1994
quando ligada efetivamerte com a
tado na Repartição de Patetic e dos
referida poma do absorção de folga
(!stado% Ce tim% de asnetricei em e. de
Tnamo NP lett-Alie
Reauercitre: Anleitio Roer —
durante o afrouxamento da ,ps:ruture
Maio de 191111. sob o ri'
Paulo.
•
db freio., a fim da Impedir dita ,p)rca
de absorção de folga de girar e pro1/e 13 de fevereiro de 11.1:39
N.imm tten de P ruca Para 11mover ` assiin as rotações .16 referido
mie inottelees de fundição em toemo..
Tlit11W) NP 1311 877
C. • ta pik
KOppe mi
E e ti rente:
membro em ume direção do ahsor.
— Modelo de Utilidade.
ção de felga . : um dispostivn de canto
Inc.
De
22-5-61
1° Nevo tipo de placa prra, Listar
n.3-1P"
Local: listados Uuitlos• da America.i desi °cá v el longitudinalmeute para
modelos de fundição cor terno,. 4a.4,1idiado Tavanes Coedeiro . Comum,
;controlar o contato efetiato de uma
racterizado por se formar de unia
Titule: Processo de pulinirrização.1 ou outra das referidas embreagens;
São Paulo —
peça ruja forma de corpo se apta,
*ima da de um cone. fechada na
1° Pi-ocesao pana coepuilme-rizar es. um dispositivo de mudança capaz de
re.r. para "'Novo aparé lio para
base e com ires ou suais %mutuas tratamento dos cabelos a vapor per- tirenu e alfaometil sestlitmo camelos cooperar de modo operante com o
se In e riem]] ente, dispostas. pot illat mitindo aquecimento dos gazes deado por hannar uma. analsausZo referido, dispositivo de canto para
emergem na pontas de 'g ut: autuem quando em função de secader"-.
aquosa de ura massa polinierizárci efetuar o deslocamento deste idtimo;
que compreende a ta mistura de mode atava ocas Móveis em torno de pi1° Novo aparelho para tratamento numeres que consiste de . Uh a. 70, utn, cursor não giratório inOvel fonnos, e tendo , es terminais 'mostos aos cabelos a. vapor . oerinitindo
gitudinalmente, ligado de modo opearticulados em anta .reidana, que- aquecimento, dos gases quando em peteca de CS 'dreno. e S. a, 30 partos, rante a ambas as porcas, a fita de
de
alfa-melil•-nastiismo,
a
O
000
a
pode avançar ou retroceder mu par funções de secador, formado ,ie. um
éln peso, eia relação ao. peso contr 0.1 ar as posições longitudinais
de guias, pela movinurestação .de etn& capaeet e sem 1-esférico, caracterizado parte,
dh
citada
mistura. de. uni, per-oxido. das aleSnatS em relação ao refárido.
parafuso de rosca sei» flis, apto.taelle por éste capacete composto de duas
que se decompõe . numa. membro e tendo uma. ligação de mono. seu centre; e de ta/ forma que partes, a copa e o anel, de alumínio orgânico
temperatura de 100440,•C,. etd que vimento perdido com o referido dispelo movimentação da aludida roi-- anodizado, AsoLsdas, que podem agir haja,.
pelo . menos-, 90% die cronversão positivo da cama permitindo um modana. inelemite-se os *cinta referidos em cniijunto ou separadas de adirdes de' mononteros
em politn.ero; e eo- vimento longitudinal limitado dn citerminais de ala s-anca, que apertam com a finalidade dtt. -operaeão — amuei, o monomero
residual da tado. dispositivo do camo em relação
uma placa metálica onde estão. fi- Total de 5 pontos':
massa pollmerizade. Ptiuridade:
xados os tnati-riais a serem melaEstados Unidas, da Arnerita em 25' arei:aferido cursor: e um dispositivo
dos.
de- fevereiro de- 1958 sob. 10 717.472, de mola. pra solicitar dito cume doTO11110 5° 108,412
modo operante para ama. posição
—. Seguem-se os pontos de, 2 a 11,
normal quando a estrutura de freio
N° 128.84
De 11 de fevereiro de 1£59
se acha frouxa: sendo dito cursor
CP.11N10 N° 111. :18:8
deslocado longitudinalmente, contra
De 23 de Março de 1981
Requerett ,e: Cibo Societé Aromem:.
a fórça da referida mola durante o
Basiléia, Suíça.
tensinnamento de estutura, de uma-licquereote: Antonio Buer — São
De 29 de junho da. 193.
d islã ncia correspondas:te e condição
Ponto caracteristico: "Processo
Paulo.
para a fabricação de fosfatas dialRequerente: Union C.a Ilsitit Corpo. de folga existente na estrutura;
Titulo: Novo tipo de :e:Inteira. e mil-ditem° v irei I leo e" (I' ri v ilégio de
funcionando dito canto paro promoration.
— Modelo de Utilidade.
Invenção).
ver o contato efetivo de alua ou ou..
Loca):
Estados
Unidos
da
:tuteiam
V° Novo tipo de cavillieira, caracIra dite referidas embreagens du1° Processo pura 'a fabricação de
terizada por se formar de uniu caixa fastatos
caTítulo: Ce.polimeros de tilono 1 rante o afrotixamento• da estrutura
achatada, com doia cabos laterais, racterizado pelo fato , de se iam rea- olefina e processo paro produzi-los. de freio, conforme durante o tendo-.
um vertical -e outro hotizental,, gir cloral com um composto de adi1.° Um processe. aa l'a produzir co- namento• precedente da ref.oada esaquela tendo' internamente tua (beco ção de um fosfito trialcoltice com
trutura, dita distância percerrida pelo
com uma série de faros dispostos um helogeneto de cobre inee i nea- polimeros normalmente TS'idos
etileno e 1 olefina meneie-H/tola pelo referido clamor tenha sido insufleina Sala pente-ia e de iiiâmetros va- lente.
estagio de colocar etileno i uma 1 cole para fazer com mie dito rimo
riados, cada furo tendo um peioeme
Finalmente, • depositawe reivin- olefina tendo até 8 eioino . de car- tosse deslocado através dita !17,1 a cão
rasgo com uma projeção ene angule
reto em uma dos lados, e o outro dica, de arerdo com a Convenção Ine bono em contacto, com u'a mistura do moviinento perdido pele referido
afifado de tal 'forma epae p4de Ser ternaeional • de confonnidaio com o catalítica compreendendo, - e lno etné
- PrioriCO TkPagadO com uma . 'tremerei., de artigo 21 do Código de Pise Piedade componente, um tri-halogencto de dispositivo de mudança.
Industrial, a prionoade do corres- alumínio solúvel em bldrocarboneto;, dade. Estados Unidos da America
corte_ para ensina trattsforaser
em 23 de julho de 1958 sob
cavilhas, serrados colunes lua Pal- pondente pedido, depositado na Re- como um segundo componen:e,
iam pelos aludidos feros, cume mo-. partição de Patentes da Suíça, em composto emano-metálico da . zinco, 740.;407 e 17 de noyeinbro de 11453
vizuento glretõrio. — Total de. 2 12 de fevereiro. de. 1938, sob a° cadinio,. merendo, germairin estanho;
n.° 7.7 t 4:17_ — Seguem-se os,
penteie..
pontos.
i35,719.
to'el de
chumbo antimônio. ou beaoutn e pontoe de 2 1 t.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o 'art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da, data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderã6 apresentar suas oposições ao Departamento
Mack:mal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registio réquerido
tanques, carros-irrigadores, tarros, carTermo n.° 662.457, de 22-9-1964
roças, carocerias; chassis, chapas cir(Prorrogação)
culares para veículos, cabos de veiculos
lanco da Lavoura de Minas Gerais
carrinhos pura máquinas de escrever
'Sociedade Anónima
corrediços, para veículos, direção, desliMinas Gerais
gadeiras, estrioos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
n
PRORROGAÇÃO
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
'BONS AMIGOS
manivelas, navios, ônibus. para-choques.
. PARA BEM SERVGLO para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
roda: para bicicletas, raios para bicicletas, nhoques, radiadores para veículos,
• Classe 33
rodas para veiculos, selins, tricicles, tlFrase de propaganda
rantea para veículos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
Termo n. 9 662.458, de 22-9-i964
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
B.ditora TV Sul Ltda.
carros, toletes para carros
Rio Grande do Sul
Classe 6
Ejetores de ar e de vapor, injetores
aspiradores, dispositivos de elevação,
Quinze Dias na
levantamento e transporte, e contrôles,
acessórios, partes e componentes para
Classes: 32 e 5Cn
os mesmos; _Aquecedores de água de
Frase de propaganda
alimentação p.i.m., máquinas de -cortar-frios, bombas de ar para pneumáTirmo n.° 662.459, de 22-9-1964
ticos, bombas para gazolina, de incenTeleunlão S.A. — Indústria de
do e elétricas, betoneiras, brocas eléRádios e Televisão
tricas, burrinhos e iásuMadores de ar,
Rio Grande do Sul
buchas quando parte. de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores, carimbos de tramo, carneiros hidráulicos
cavadeiras p.i.m., contraidores de
tarno p.i.rn chumaceiras ou mancais
de ,anti-friação . coletores de dinamos
e ta porca. c mpressores, condensadoIndústria Brasileira
ra:, eixos quando pada de máquinas,
emb.:dos quando parte de máquinas,
engenho de serra, engenho de :alia,
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impres- engrenagens quando parte de máqu t nas, freios quando parte de máquinas,
oe, cartazes, catálogos, jornal& na.
guincros de fricção, guinchos para cabaia • estrangeiros. publicações Impres- çambas de arrasto, guinchos de ttansina, revista. Propaganda em rádio, Porte aéreo, geradores a azoligaa,
lelevisão, jornais, programas radiohani- uindastes, limpadores de cano p .1.m..
1104 peças teatrais e c.nematográficas máquinas de imprimir, lubrificadores
e revistas impressas
quando parte de máquinas a vapor,
Termos as. 662.461 e 662.463, de- máquinas de lavar roupa, máquinas
de costura, máquinas de furar radial e
•22-9-1964
Moore, • harrizontal, Máquinas , ova o fabrico. e
Maxwell
acabamento de latas e outros recipiIncorporated
entes metálicos, máquinas borracheiras
Estados Unidos da América
e máquinas téxteis, máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar , e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
frigoríficas, máquinas de rotular, martelos a vapor. moinhoe e nós não agrícolas, motores de combustão Interna,
élétricas e a gás, motores para bicicletas e' motocicletas, potes quando
part ede máquinas enteadores de teares, rolos para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita,
tôrnos mecUnicos, tõrnos de revólver,
tatraos automáticos, tornos • verticais,
turbinas; tubuláções para caldeiras,
velas de ignição -para motores, válvulas e ventiladores, quando partes
de máquinas
Classe 21
Classe 8 .
Para distinguir: Veículos e suas partes Para distinguir: Abajour, acumuladores;
Integrantes: Aros para gibicletas, auto- acetindmetros, amortecedores de rádio
móveis, auto-caminhões, aviões; amor- e , • freqüência, anemacnetros, aparelhos
tecedores, alavancas de câmbio, braços. da televisão, apsrelhos de ar condiciobreques, braços para veículos, blcicle- nado, aparelhos para iluminação, Inclutas, carrinhos de mão e carretas, cami- sive os considerados acesserios de vainhonetes,, carros ambulantes, caminhões culos, aparelhos para anúncios mecâcarros, tratores, carros-berços, carros- nicos, aparelhos aquecedores e medi_

TV

•
ustrai

Termo n° 662.164, de 22-9-1964
deres, aparelhos cromográficos, apareBar e Sorveteria Botijinha Ltda.
lhos de barbear elétricos, aparelhos rePernambuco
gistradores e medidores de distancias.
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
raguladores de gás, aparelhos de gal•
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare.
lhos cinematográficos, aparelhos auto. •g
mátmos para acender e regular- gás,
aparelho para separar café, aparelhos
Indústria Brasileira
para • aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
-destruir insetos, aparelhos de. ótica,
Classes:. 41 — 42 — 43 — 44
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
Título
.
aquecimento de água, aparelhos geraderes eletro-qu'imicos.' aparelhos para
Termo n° 662.465, de 22-9-1964
recepção e reprodução de sons e soni- Rede Nacional de Colônias de Féria@ a.
los. aparelhos automáticos elétricas dr
Guanabara
ousar, aparelhos para espremer frutas
e legumes. "aparelhos de alta tenso.
aparelhos de taoteçâo cntra acidefita
Ge operários aparelhos afiadores tl•
fap-amentas, aparelhos distribuidores
saSão e de desinfetanres .para instala
ções sanitárias. aparelhos esterilizado
res. aparelhos aazeificãores. aparelhas
Classe 33
oara análises, 'aparelhos_ °zoa:a...dores,
aparelhos oasteurizadores, aow-e:hos re.
Titulo
gu:adores s estabilizadores da pressáa
e de fluxo ae gases e liquidos. apareTermo n° 662.466, de 22-9-1964
i} os para salvaraentc e para sinaliza
Comercial Dourado Ltda.
era. aparelhos para escacapristas. apaPaulo
relhos para limpar vidros, apareflos
para combater formigas e outras pra
Ciimetetal "Douão
gas, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos . e instrumentos
Nome Comercial
de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas. .aparelhos termostatos, aritoTermo
n°
662.467, de 22-9-1964
nõmetros, aspiradores de pó, acrômeConservas
de
Cajú de Pernambuco
tros, acendedores elétricos, alto falanS.A. — Concapesa
tes, aplicadores elétricos, antenas, ba-- Pernambuco
terias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, bincculos. bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas-ara
bicicletas.- caixa de descarga, câmaras
frigoríficas e fotográficas, chassis • de
rádios, chaves elétriCar: chaves, cana.
lefones. tostadeiras, telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para- rádios,'
válvulas de descarga. válvulas de redução. vacuõmetros, válvulas elétricas •
de vácw;v. ventiladores

•

•NE BRASILEIRA
.DE FÉRIAS

x_03

•

Rk°6

k;.n

• Termo .n.° 662.460, de 22-9-1964
Classe 41
Difusão .Comerciaj e Industrial Ltda.
Doces de frutas, essências, alimentos.
— "DIPAL:'
balas, bombons, baunilha, caramelos,
.Ra3 Grande da -.Sul.
chocolates, confeitos. creme alimenticio,
compotas, frutas secas, naturais e crie
•
talizadas, goiabada, geléias, leite condensado, marmelada, sucos . de frutas,
mel e melado
-

indústria Brasileira'

Classe 32
AIntanaquias, anuários, álbuns impressos,. cartazes, catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiofóni.
cos, peças 'teatrais e cinematográficas
• revistas impressas

•

Termo n° 662.468, de 22-9-1964 ie
Conservas de Cajú de Pernambuco
S.A. — Coneapesa
Pernambuco

Conservas de Caju
de Pernambuco S/A
-.-CONCAPE.SA
-

tr.

Nome Comercial
•

•

420 Segunda-fdra 1

(8e$2110 111).

Peveèsiro d. 195

deirado formões, fofas, ferro para cortar motores, injetores para carburadores, mas, laminas, licoreirOs‘ , latas de lime
laPira, desrolho& facas, fadiga, fecha- lubrificadores • centrifugo& mecanismos Jarras; machadinhas, 'molas pare porta,
duras! ferro anum a carvão, kutelras, Impulsionador do diferencial, motores molas para venezianas, martelos, alar.
funis. fõrmaa para doces, freios para de combustão, multiplicadora& molas de retas, matrizes; navalhas; puas, pás, preestradas de ferro, frigideiras; ganchos, válvulas, motores, mancais de rokte, gos, parafusos, picões, porta-galo; pa
grelhas, garfos, ganchos para qudros. molas, macacos de roscas, de parafuso. seiras, porta-pio, porta-joias, paliteiros.
gonzos . para carruagens; insignias; li- e hidráulicos, magnetos de iánlçao, me- panelas roldanas, ralos para pias, rebimas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; neios para motores, motores a expio. tes, regadores; serviços de chã e café,
tarem; a.achadinhas, molas para porta, são, a combustão Internat elétrica, pi- serras, serrotes, sachos, secarrolhas; temolas
para venezianas, martelos, mar- nhões, platinados para vekulos, pedais soura& talheres, talhackiras, torquezas,
Indústria Brasileira
retas, matrizes; navalhas: puas, pás, pra de alavancas' de enbreagem, planeta.. tenazes, travadeiras, telas de arame, torOu & parafusos, picões, porta-gelo; p0- rias de parafusos sem fim e de rodas neiras, trincos, tubos- para encanamento.
Classe 3
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros. pistões de motor, aparelhos de consumo trilhos para portas de correr, taças,
Um produto farmacêutico indicado no panelas roldanas, ralos para pias. rebi- de gasolina, ressaltos repulsionadores travem* turibulos. vasos, vasilhames.
• ti-atamento das hipovitaminosa
verrumas
tes, regadores; serviços de chá e café, de rolamentos de rolos, rolamentos, re• Classe 6
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te dutores satélites, silenciosos, segmentos
Tèrnio n° 662.47Q, de 22-9-1964
louras, talheres, talhadeiras, torquezes,
Para distinguir: Aceleradores, alterna-.
Ernnresa de Publicidade Cruzeiro Tenazes, zravadeiras. telas de arame, tor-- de 'pista°, engrenagens e parafusos sem dores, aneis de latão, anela de esferas
fim,
aparadores
de
graxas,
óleos
e
d..
- Limitada
ueiras; trincos tubos para encanamento, ¡ladro, tuchos de válvulas,- tubos coo. para rolamentos, anela de óleo para
Guariabara
tri'hos. para portas de correr, taças. dutorea flexíveis de gasolina. válvulas facilitar o arranque doa motores, autotravessas tu-ibulos. vasos, vasilhames pear motores, virabrequina, velas de lubrificadores, aparelhos para •pedala
verrumas
Ignição para motores, ventoinhas, vál- toras a explosão, anela de segmento,
PRORROGAÇÃO
Classe 31
vulas, válvulas de aspiração
çoar a mistura de combustiveis de mo.
Adesivos de vedação. anéis para veda.
bielas. bombas de ar comprimido, bamTermo a° 662:476. de 22-9-1964
:10. argolas pata -vedação arruelas
bu lubrificantes, bombas de circula.
EMPRE 21,111C1IIRDE
Djalma de Oliveira 5 Filhos Ltda.
para vedação: barracas d ecampanha
çáo, bombas de combustiveht para ma
São Paulo
•
setumes para vedaçào. buchas para ve.
toras, bombas de óleo, burrinhos, bomlaão. bujão (rõlha para tarraxa); ca
•
bas de água e gasolina para automóveis,
'os. canaletas. cimento retratado pare
Classe 33
bronzinai, blocos de motores, cabeçotes.
revestimento de caldeiras, cordas, cor A IN DUSTRIA NACIONAL
Titulo de Estabelecimento
cabeçotes do cilindro,. cilindros, coaicardões. correias de tran,smissãl.
pressores. bombas injetoras para motoLTêrcnos as. 662.47i a 662.475, de le tõda espécie: enxárcias. esferas para
A MAIS COMPLETA res em geral, peças para motores que
22-9-1964
veaçacn trilhos para amarradlos. foi LINHA DE LI
MPADORE'S- usam bombas Injetora', carburadores,
Dial-na de Oliveira 6 Filhoc Ltda. ros para' vedação; lonas, lonas par...,D
cambios, carter de embreagem, carta. do
P
S't-1 Paulo
ARABRIBAS
freios de veiculos:. manguieras. massa. ,
motor, comutadores, cubos de placas de
para vedação molas para vedação; ro •
embreagem, culatras de cilindros, calhas, tamções para veldação (fim ale
misas para cilindros e trilhos, caixas de
stedicinal), sedas, tira 'para vedação
Case 50
lubrificação: diferencial, distribuidores
gNprrSTRIA BRASILEIRA
tubos para vedação, tubulações pare
Expressão
de gasolina, diafragma, dispositivos de
vedação: válvulas para vedado
arranque, dinamos, dispositivos de ig662.477 a 662.480, de
Têrtnc4
•
Classe • 8
nição e elétrica para motores, embrea. - as. 22-9:1964
Classe 21
•
gem& engrenagens, engrenagens para
Para distinguir: Veiculos e suas partes Instalações elétricas e artigos elétricos
Filhos
El
Ojalma de Oliveira
mancais, engrenagens de cremalheiras,
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- e aparelhos eletrõnicos para veículos:
São. Paulo
eixos de comando, direção e transmismóveis, auto-caminhões, aviões, amor- Acumuladores, antenas, baterias, bobisão, elevadores hidráulicos, engrena1 .11.11" tecedores, alavancas de cambio, braços. nas, buzinas chaves e:étricas, chaves
gens multiplicadoras, engrenagens de
breques, braços para veiculo& bicicle- automáticas, comutadores crassis, cricoparafusos sem fim, engrenagens- de distas. carrinhos de mão e carretas, canil. tes para automóveis, dínamos, condentribmiçao, qltros para óleo, gazeificado*inhonetes,, carros ambulantes, caminhões sadores, faróis, faroletes, filtrOs para
res de liquidos combustíveis. geradores,
_carros, tratores, carros-berços, carros- motores, fios ara eletricidade e fios ter:tanques, carros-Irrigadorem carros, me- ra, holofotes para automóveis, interrup111247STRIA BRAMEM
geradores d eeletricidade, juntas universais para condutos 'agua de máqui' roças, carocerias, chassis, chapas cir- tore,s, isoladores, limpadores de parabrisas,
luzes,
trazeira,
para
veiculo&
culares para veiculos. cebos de veiculo,
nas e motores, lubrificadores centrifucarrinhos para máquinas de -escrever lâmpadas, lanternas ilhas sêcas,. paigo& mecanismo impulsionador do diClasse
31
corrediços. para veículos. direção. desli- néis de carro, rádios, ralais, refletores. Para distinguir: Artigos de material ferencial, motores de combtastao,
sinaleiros,
sereias,
soquetes,
tomadas.
Jladetras.'e striboa, escadas rolantes; ele- transformadores, terminais para bate- plástico e outros materiais: fitilho., cor- tifficadores, molas de válvulas, movadores para passageiros e nora certa,
doalhas, barbantes, rolhas, tatppas, bu- torta mancais de roleta, molas, macacos
rias, válvulas, velas ara filtros
engates para carros, eixos de direção.
chas, gachetaa, cordas, tiras e canale- de roscas, de paratusos e hidráulicos.
Classe ó
freios, fronteiras para velaulos. guidão
aneis de vedação para junções magtketos de ignição, mandris, magnetes
tas,
Paraselist,nguir:
Aceleradores
alternado.
locomotivas, lanchas, motocicks, molas
para motoras
tampões,
tubulações para vedação,
MS,
anéis
de
pisOo
anéis
de
esferas
motocicletas. motocarga& moto furgões
Clame 11
nas
'para
freios,
correias
de
transmissão.
para
fapara
rolamentos.
anéis
de
Si
gas
manivelas, navios, ônibus, para-choques
Instalações elétricas, artigos elétricos e
atangueirasearruelas
para-lamas, para-brisas, peda,s, oantões cilitar o arraneale,ados motores. abtolueletrônicos para veiculos: Acumuladorodas para bicicletas. raios para bicicle brificadores. aparelhos para aperfeiçoar
Classe 11
res, antenas, baterias, bobinas buzinas
tas, reboques, radiadores para veiculo& a mistura de combustíveis -de motores Ferragens, ferramentas de h:da espécie, chaves elétricas, chaves • automática&
a
explosão,
anéis
de
segmento.
bielas,
rodas para veículos, selins. tolde/as. ti
cutelaria em geral e outros artigos de coratitasorts, chassis, chiéotes para aurantes para veículos vagões. velocipe bambas de ar comprimido. bornbas lubri. metal, a saber: Alicates, alavancas, ar- tomovei.s. din.anos, condensadores, fades. varetas de controle do afogador r ficantes, 'noenbas- de circulação bombas mações de micta', abridores de latas róis faroletes, filtros para motores (SIacelerador, tróleis troleibus. varaes de hroliinas blocos de motores cabeçotes arame liso ou farpado, assadeiras. açuir combustiveis para inotores. móveis, careiros; brocas, bigornas, baixelas. tros de óleos, fios para eletricidade e
carros. toletes para carros
cabeçotes do cilindro cilindres com- bandejas. bacias, baldes, bombonieres; fios terra, holofotes para automóveis,
Classe 11
interrupto-es, isoladores. limpadores de
• Ferragens, ferramentas de tida espécia, pressores carkuradores, cãmb:os. carter bules; cadinhos, cadeados, castiçais. co- para-brisas. luzas traseiras para velembreagem.
carter
do
meios.
cosm.
d
.
lheres para pedreiros, correntes, cabides. udos, lamradas. lanternas, pilhas secas,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ai, 'Auras- cubos de placas de embreagem. chaves; cremastes, chaves de praf usos painéis de carros, rádios, relais, reflemações de meta', abridores de latas. nil.aras de cilindros, camisas para ,cilin. conexões para encanamento, colunas, tores sinaleiros, sereias, soquetti, to., arame liso ou farpado, 'assadeiras. açu. dros. camisas para cilindreis e trilhos caixas de metal para porteies, canos de madas. traneformadores, terminais para
preitos; brocas, bigornas, baixelas. caixas de lubrifiCação diferencial. dis- metal, chaves de fenda, chaves inglésa, baterias, válvulas, velas para filtros.
. bandejas, bacias, baldes, bombonieres; tribuidores de gasol;na, diatragm.a. &s._ cabeções, canecas, copos, *cachepots aparelhos dt lubrificação e filtros de
t ulem cadinhos, cadeados, castiçais, co- positivos -de arr"anque. dínamos, dispo- centros de mesa, coqucteleiras„ caixas
lheres para pedreiros, correntes, cabides sitivos de ali-lição elétrica nara motores. para acondicionamento de alimentos,
Téreno n° 662.481. de 22-9-1964
thavem.cremones. chaves de parafusos. embreagens. enbreagens. engrenagens calderbes, caçarolas, chaleiras, cafetei- Djahna de Oliveira 6 Filhos Ltda.
Conexões para encanamento, colunas, para mancais. eng retagens de-cremalhei- ras, conchas, condores; distintivos, doSão Paulo
- caixas de metal para portões, canos de ras eixos 'de comando direção e ,trans. bradiças: enxadas, enxadões, esferas,
missão,
elevadores
hidráulicas
engrenaengates, esguichos, erifeites para arreios,
metal, chaves de fenda. chaves Inglesa.
tabeções, canecas, copos, cachep,Its. gens multiplicadores. engrenagem de estribos, esferas para arreios, capurnacentros de mesa, coqueteleiva.s, caixas parafusos sem fim. engrenas:em de dia- d,-.'res. formões, foices, ferro para cortar
para acondicionamento de alimente% tribuicao. filtros de óleo. gazeificado. Lapazt. ferrolhos, facas, facões, tachafICOSTRIA BRASILEIRA
ca:der5es, caçarolas, chaleiras, cafetei- res de líquidos cost.:bastis:e:s, engrena. duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
gene
para
eixos
de
•
coornanio
das
vál.
funis.
fõrna,,s
•
para
doces,
freios
Para
ras, conchas, coadores; distintivos, d&
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, vidas e vara eixos de manivelas. gera. estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
.lasse 8
e:frei/as, garfos, ganchos para qud'roa.
engates, esguichos, enfeites para arreios, dores de eletricidade brras
Limpadork s de pa 'a-brisas
estritas, esferas para arreios, eira:ma- para condutos dagua, de. mátrinas e gonzos . para carruagens; insignias;
Têm° n° 662.469, de 22-9-1961
Meyer Chen:tical Company do Brasil
• Sociedade Anónima,
"
São Paulo
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Pl

Térmos as. 662.482e 662.483, de
Térmo n° 662.487, de 22-9-1964 • •
Termo n° 662.495. de 22-9-1944 - tas, reboques, radiadores para veiculo', 22-9-1964
Diex — Distribuidora de Explosivos Rede Naconal de Colõnas de piras ..alas para vulos, selins, tricicles, tio
International SCioe Machine do Brasil
Limitada
Guanabara'
&antes para veiculos vagões, velocipe.
Máquinas para Calçados
São Paulo
des, varetas de (Controle do afogador
São Paulo
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros,. toletes para carros

DIEX.

r
' 0)

Artçç°.

e nb.°.

•
Classe 18 Pólvoras. espoletas, 'estopins e expio. .3N/os para 2ns industriais
•

Termo n°- 662.490, de 22-9-1961
Benedito Duarte Costa
São Paulo

éVç‘

1193E NACIONn •
DE FÉRIAS

Classe 35
Couraça *e contra-forte para calçados
Classe 35
• Couraça e contra-forte para calçados
'rirmo n9 662.484, de 22-9-1964
Niloeletronaldo- Ltda.
Guanabara

N1LOELETRONALDO

Indústria Brasileira
Classe 7
Tratores, -máquinas e horticultura
Têm° n° 662.491; de 22 - 9 - 1964'
Benedto Duarte Costa
São Paulo

Classe 8
tampadas, válvulas, tomadas, fios, sruquetes, interruptores; aparelhos fotográficos, dariofônicos, cinematográficos,
máquinas falantes, discos gravados, filmes revelados

ALVORADA
INDOSTRIA• BRASILE1I1A
Óculos
Termo n9 662-.497, de 22-9-1961
Prancobrás Ofcna Medule-a Ltda.
Guanabara

FRAN COBRAS

INDOSTRIA BRASILEIRA

VILA DO CONDE

Classe 33
. Titulo
Termo n° 662.496, de 22-9-1964
Nlton da. Cruz Montero
•
.
'Guanabara

IND'OSTRIÀ.IBRASILEIRA

Termo n° 662.500, de 22-9-1964
Serralher:u Vila do Conde Ltda. •
Guanabara

.INDÜSTRIA BRASILEIRA
•
Classe .16
Para d stinguir: Materiais para constai-.
ções e decorações: Argamassas, argils.
areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edifica.
..;tões remcIdadas, estuqeu, emulsão de
base esfanico, estacas, esquadrias estesluras metálicas para construções, lame.
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, masias par revestimentos de paredes, ma.
deitas para construçews, mosaicos, proa
,tutos de base asfalt.co, produtos para

ornar impermeabllizantes u argamas.

indústria Brasileiro.

.as de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 6
gulho, produtos beturainosos impermeae
motores
-de
Motores de • •actocrióyes
Classe 21
oilizantes, liquido ou sob outras formaa
explásão
Ambulâncias auto-motoras, „ amortece.,
para revestimentos e outros como nal
cedores como parte integrante 'de veíTêrmo n9 662.485, de 22-9,1964
construções, pers.zuma, placas para pag
Termo n° 662.498. de 22-9-1964
culos, auto-caminhões. automóveis, auColiimbia Praia Clube •
vimentação, peças ornamentais de c& •
Sodva S.A. — Dstrbudora de
to-ónibus, aviões, barras de direção Coenbustives e Veículos Automotores mento ou gesso para tetos, e paredes,
Guanabara
quando parte integrante de veículos, barpapel para forrar casas, massas and.
Guanabara
.
cos, bicicletas, bicicletas a motor, car•
-uidos para uso nas construções, par.
roças, carrocinhai, carrocerías para veítuetas, portas., portões, pisos, soleiraf
SODIVA S. A.
culos, chassis ara veiculos, conjuntos,
para portas, tijolos, tubos de concíeto
de direção quando parte integrante de
DISTRIBUIDORA DE telha, tacos, tubos de ventilação, tomo
veículos, eixos quando partes integranque* de cimentck vigas, vigamentos e
tes dev elculos, engrenagens, estribos,
COMBUSTIVEIS E
vitrds '
feixes de molas para veículos, molas
quando partes de veículos, para-choques
VEICULOS -ÁUTOMOTORES
Clube Social Esportivo
Termo sk° 662.501, de 22-9-1964
como partes iqtegranies de veículos, paIndustrial Frifo-Ar Importadora Ltdaw,
Termo n° 662.486, de 22-9-1964
ra-lamas quando partes de veículos,
Nome Comercal
Gualiabara
Diex
Distribuidora de Explosivos portas de veículos, rodas de veículos
Limitada
(partes metálicas), suportes de paraTermo a9 662.499, de 22-9-1964
. 53o Paulo
brisas de veículos, vagões
Sodva S . A — Dstrbudora de
Combustíves e Voculos Automotores
DIEX — DISTRIBUIDORATermos
.
na. 662.492 'e 662.493, de
Guanabara
22-9-1964
_
'.-12ede Naconal de Calônas de Péras
DE EXPLOSIVOS LTDA.
Guanabara

COLUMBIA
PRAIA CLUBE

Nome Comercial
Temos as, 662.488 e 662.489, de ,
22-9-1964
Pitas vara Máquinas Deral Ude. s
Guanabara

RÉDE BRASILEIRA
BE TURISMO

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir: Veiculos-e suas parte,
Integrantes: Aros para biblcletas, auto
Classe 33
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- Titulo
tecedores, alavancas de Câmbio, braços.
Classe -38
breques, braços para .vetculos, bicicleTitulo
tas. "carrinhos de mão e carretas. catrd
nhonetes„ carros aàbulantes. camlnhõe.c
'Firmo ao 662.494, de 22 -9- 1964
tratores, carros-berços, carros
Ride Naconal de Coió/ias de Piras carros,
tanques,
carros-irrigadores, carros, carGuanabara
roças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, echos de veículos
carrinhos para máqu'..:as de escreCei
corrediços, para veiculas. direção. 1`q!4
gadeiras, estribos, escadas rolis •cs. c!e-.
vedores para passageiros e para carga
engatet para carros, eixos de direção.
Classes: 17 — 38 — 50
freios, fronteiras pare veículos, guidão
Insígnia
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
• Classe 17
motocicletas, motocargas moto furgões,
Fitas para máquinas de escrevei', calmanivelas, navios, ônibus, para-choqueg,
somar e artigos para emitido
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Classe 33
sra geral
rodas para bicicletas, raios para biddeTitulo

RÉDEBRASICEIRk
•CE COLÔNIAS
DE FÉRIAS'

Classe 8
'Acuai:dadores, antenas para velculos,
aparelhos de ar condicionado, apare.
lhos para Instalações telefónicas, apare.".los 'de refrigeração, balanças, bal.
cões, frigoríficos, câmaras - frigorificas,
cronômetros, estufas, fornos elétricos,
geladeiras. Instrumentos de precisão,
sorveterias, ventiladores para refrigera.
ção de motores e voltimetros
Térrno n9 662,502, de 22-9-1964
Raimundo Américo Aabelo
Pará
,

DON JOSÉ
TUPINAMBÀ,.

Classe 48
Banho* perfumados •
"34.'

422 Segunda-fedra 1

"fomo xt.9 662.30$, de 32+1964
Raiamo&
Aabálo

•

MARIO Orla& (5•00 Ift)

lekTik..!:66A.508,tedecaturf
„..nabstra

MURO PARÁ.
Classe 2
Defumadores

Lq.4. Itr g t-if AErV4i A
Á

1414z7n-rM14.42.01
• MO •4•11

Tãrmo n.° 662.504, de 22-9.1964
Construtora Forte S.A.
Guanabara •

Edifício
FOrticle Santos.
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 32
Frase de propaganda
Têrmo n.° 662.509, de 22-9-1964
. Octavio Clemente de Sousa
Guanabara

cadeiras , de balanço, adie'
de rádios, colchões, colchões de moles
dispensas, divisões, divina, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaidilhas, estantes, guarda-roupas, mai&
mesinha. mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão. molduras

I para quadros, porta-retratos, poltronas,

poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
• vitrines
.
Tann° n.• 662.513, de 22-9-1961
"IVIercon" — Representações Ltda.
Guanabara

Têrmo n.° 662.505, de 22-9-1964

Tênpo n.° 662.514, de 22-9-1964
Continental — Ind. e Com. de Móveis
e Estofados Ltda.
Rio de janeiro

Imobiliária e Turismo S.A.
Guanabara

SOUSTRuse
:ASILEM^

4: CentenáriO",

'd.o Rio de Janeiro
nobiliária e Turismo S/A.

Classe 44
Artigos referentes à um original estojo
composto de 'caixa de &Safra-os cinzeiro
portátil, porta maços de Cigarros
conjugados em uma só peça
_
Têm° n.° 662.510, de 22-9-1%4
Octavio Clemente de Sousa
Guanabara

Nome Comercial
Têrmo n.° 662.506, de 22-9-1964
Octavio Clemente de Sousa
Guanabara
,

COSQGDSCOGil

CONTINENTAL
Classe 8
Instrumentos de recisão, instrumentos científicos, aarelhos de uso comum; instrumentos e aarelhos didáticos; moldes
de tóda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive Válvula, lâmpadas, tomadas, lios, soquetes, etc.);
aparelhos fotográficos, radiofónico., air
nematográ 4lcos máquinas falantes etc.
discos gravados e filmes revelados
Têrmo n.° 662.515, de 22-9-1964 •
S.A. Fábrica de Bebidas Cardoso de
Gouvéa
Guanabara

~Ni,. •

"."•n••

4

"Ma TÉ14 4)" MS14. e"."1114

INDUSTRIA
COMÉRCIO
Nome Comercial
Nur do

de 22-9- 1964

Brasil Bombas Ltda.
São Paulo

•

NASH DO BRASIL
BOMBAS LTDA.
Nome Comercial
Tèrnao a.° 662.522, de 22-9-1964

Laboratórios Burroughs Welkonse
Brasil S.A.
São Paulo

AEROSPORIN
Classe 3
Antibióticos
Tèrnao a.° 662.523, de 21:9 - 1964
(Prorrogação)
Max Factor 6 Co.
Estados Unidos da América

119£14-edUlta

Têrmo a.9 662.524, de 22-9-1964
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

Térraos ns. 662.51 e 662.512, de
"Mercon" — Representações Ltda.
Guanr...bara

MERCON

Clara 8
Instrumentos de predsão, instiumentos
científicos, aparelhos de uso comum, instrumentos e aparelhos didáticos, soldas
cie Moda a espécie, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, amadas, tomadas, fios, soquetes, etc.)
aarelbos fotográficos, radiofônicos,
nematográficos máquinas falantes, etc.,
discos gravados e filmes revelados
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, jaclu.
sive móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo!adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeirr,s, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, -conjuntos
Classe 44
Para sala 'de jantar e sala de visitas,
Artigos da classe, destacando-se um conjuntos para terraços, jardim e praia,
estalo original composto de isqueiro e conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinits, çamas, cabides, cadeiras
cinzeiro conjugada
Têrmo n.° 662.507, de 22-9-1964
Octavio Clemente de Sousa
Guanabara

SANTA MARIA S. R.

Classe 48
Cosmeticos na natureza de um cru,
—
solidificado que se destina a servir
base para maquilagem

LIMA Só Na

Classe 44
Artigos da classe, destacando-se uni
*atolo original constante de- Porta Cigarros-Isqueiro e CitIztir n rOrtãta
conjugados

Comércio
São Paulo

4-45 a.a.o *A.

cíasse -14
Artigos da classe. destacando-se um original estojo composto de caixa de %aforo, cinzeiro portátil conjugada em
~raia liíRásit.siitA

tunda Maria S.A. Inddatrio

REPRESENTAÇÕES LTDA.
, Nome Comercial

4.9 Centenário do Rig de Janeiro

Tterso a. 061.320, de 22-9-196d

Tann° n.° 662521,

MERCON

4tosesiN

.Fevemiro do 1968

PRONTO PUD1N
Classe 42
.Vinho composto com jurubeba
Tênis) n. • 662.516, de 22-9-1964
Newton Salim Alzuguir
Guanabara

Classe 41'
Substâncias...alimentícias e seus prepr.
rados. Ingredientes de alimentos..
Essências alimentícias
Termo n.0 '662.525, de 22-9-1964
Fornecedora de Tinats Santa Crus
Limitada
Guanabara"

&ARMA - Representações
Classe 33
Representações comerciais
Térmo n.o 662.517, de 22-9-1964
Pedalex — Mercantil e Industrial
Limitada
Paraná
.
- -

Indústria Brnileirá,

1,2§„P,=:4= Loss
IN%ael ontj

•IND. BRASILEIRÇ
Classe 49
-Artigo da classe

Classe 1
Tintas

:nano a.° .662.526, aia 32-94964
Valente . 6 Silva
Guanabara

1114:latria
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Gladie 34 Tapetes, cortinas, -panai para assualhos
a paredes - "Lhatneas ,e :encerados, .prineipalmente para instalações : hospitalares (marca gaaerica)
Termo a° 662.528, de, 22-94964
Knack, Mulher S.A. Indústria
<e Comércio
Rio Grande do Sul

cera iam tpó ara lustrar madeira, cera
para .pOlir ..aera apara nonservaa de polir
móveis e assoalhas, composições para
limpar vidraças, :preparados para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pasta para lustrar
conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talreres, preparados para consarvar couros
Classe 47
Para distinguiraAlcool para motores de
exPloada, carvão mineral, vegetal -e de
'turfa, combustiveis,. gás, gasolina, graxa, graxas ara lubrificação, lubrificantes, -óleos corribustiveis, óleos ara freias,
óleos lubrificantas, óleos ara iluminaçao o para ,geração de força,.
..querosene
Termos as. 662.436 a 662:538, de
72-94964
João Ferreira- Couto
Guanabara

cornam, mobilo de esfregar e sa-a Termo a° 662.547, de 22-94964
Orteena - Organização Técnica
ponáceos, tijolos de polir e verniz paga
de Máquinas Ltda,
calçados
Guanabara
Classe 47
Óleos de qualquer eapecie para ilumi.
naçao, aquecimento e lubrifica,ção. Petróleo -refinado, 'semi-refinado e aorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, tubri
Classe 7
ticação ou combustão, e graxas. 'Praóleos conibustiveis . proveni- Máquinas para terraplenigem, pavi
dutos
mentação e escavação
entes de ,petróleo
Termo n" 662.548, de 22-9-1964
• Terono n° 662342, de 12-9-1964
Mendes 6/ Radrigues
Revendil Comércio e Representações
Pará
'Limitada
Guanabara

012TEMA

:Lex

IANA

1

*ri"

amava to cana
" tendes fi Rodricuea
Sirealal ao eartirJaus. 49 4isesis 1

Ile t oeto to Par:

i

•
Classe 10
erecervativos .de barradas
—
Classe 11
Terem .n° 662.543, de :22-94964
Café torrado e moído'
•Claase 2
nts
Revendit,Cornércio e Represaas,cae
• -Classe 36
-Produtos sanitarins pura . aesinfecção,
Termo no 662.549, de 13-9-1964
- Limitada
Calçados
germicid as. desinfetantes e desodoOngaro
Guandhara
rizante
Termo n° 662.529 . de 22-9-1964
Classe 46
Knack, Midler S.A. Indústria
IaraQUE
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,:
•Coonercio
ntel. Brasil et ta
água lavadeira, agua 'sanitária, cêra paRio Grande do Sul
ra soalhara . detergentes,.esponjas de aço,
Classe 46
fósforos, lixevia, lixas. lã de ço. P oma
Para distinguir: Sabão
-das,prclço.hdea,prparados para .polir e limpar madeiras
Termo n° '662.550, de 73-9.1984
'vidros, metida e . objetos, spanoii para .poScitagli Comércio e Indústria de
oe
panos
.de
esmeril
l ltr e para ¡limpeza,
Classe 36
. .
Materiais -de Construção Taindtatla
•
-Canse
39
'material abrasivo 'empregado na inspeza. i
Caçados
São Paulo
arétala e cibletos. uraelões arai geral, 'Artefatos de borracha 'e de aptaipeaclui
'arge,""r
Tenno si' 662.530, de 22-94964
mtiberas aera .Tni, em limaido, em Bócos„ 7r-ermo n"662.544, de 2249-1964
Knacic, Midler S.A. Indústria
'sem:macem, -velas e "velas b "iie ate - Revendi! 'Comerei° e `Representações
Indn?reitleira
e Comércio
eatenrina
'Limitada
Sul
'Case
Rio Grande
-Griamabara
Chirac 1.6
'Nemde -qualquer espécie -para duma
".rimalão, aquecimento e lubrificacéto. 'Pot
; gsra distinguir: Materiais para toastes!zrólea refinado, anniarafinado e alba
decorações: Aramam*, argila,
Vefinado. com -ou sem -a mistura de
ae*. azulejos, aratenam..balataitres.
'óleos minerais,. .animais nu mamais,
aos; de „cimenta lidoros .ponss pavimenta,para a diareinaçan, amascimento,
aida. alhas, cimento, cal. cat chapas
tirdS00
dotabuatito, a ;grama. .13ro.
aoloutes, caibam caiallhoe; calunat
alatoe -e óleos .combustiveis mroveni.
campas para niabertunas. ~OMS dágua,
Classe 36
Gemei .de -petróleo
t taxas para coberturas, caixas dágua.
Claçados
—
.c.aixas de descarga pane numas, adifleaTiamoa as. 662.531 e 662.532, de Termos na. '662.339 .a 662.541, de
çõez paeraoldadas, estuque, anulam de
22-.9.1964
. 2'2-9:1964
base aistáltico. estacas, esquadrias, estru'Classe 39"
:João :Ferreira Couto
Fiernando Chinaglia Distribuidora S.A.
Artefatos de borraCIa .e de guta-percha turai metálicas para 1:10~1, ¡lameGuanabara
Guanabara
las de metal. Ladrilhas, lambris, luvas
reuno n° .662:545, de 2249-1964
de função, lagos, lageotas, material isoSapataria %Barão . do Flamengo Ltda.. lante contra frio e calor, manilhas, massas ,para revestitaentos de paredes, ma•
Guanabara
aleirais para construções, SICISSICOS,, produtos de base as táltieo, produtos
para
„„so »tardar
im permeabili=artes -as arg amassas de cimento e cal, hidráulica, pedre13 - 50.,
Castas:
Ixo'r
gulho. produtos betuminosos, impormeaExpressão
.
bilizantes liquidas ou sob nutras tomas
Classe 12
-para .revestimentos e outros como nas
(80
Publicações cin geral
.eonu.saties, arraiarem, placas para pa- -- •
v imentação, aças nrisamentaia de ciTemais as . h62.533 a .662 :5 35, de
22-9-1964
mento na gesso ara tetos 4 paredes,
Classe 2
papel para -ferrar casas, massas
Ioão Parreira Cotito
'Produtos sanitários para desinfecção
antiGuanabara
reides para uso -nas construções, pargermickl as. desinfetantes e desodoq
ueias,
portas.
rizante
portões, pisos, soleiras,
Classe 16
para aortaa, ajolos tubos de concreto,
" Classe Mó 1
Calçados
telhas, ta.us, tubos de ventilaçéo, tanPara distinguir: Amido, anil. azul da
aues de cimanto.vig:a.
vitra
vigamentos e
Termo no *662 .546, de 22-9-1964
iPrussia. alvaiade de -zinco, abrasivos.
Pedro
Silvério
'Novaes
algodão preparado para limpar metais
'Minas Gerais
detergentes, •espermacetesi extrato de
Termo IV 662.551, de 13-94964
anil. -fec.ula para 'tecidos. fósforos
Hidrato] Instalações Hidraullcas
Classe 2
.cera te de madeira goma -para tavan.
Limitada
Produtos samtários para ciesinfec01. °' ateria . iimpadores de luvas. liquides
as de
• '7'ttuie
e
de'do
rira:irai-antes
, 'branquam. !traidora líquidos mata-gordu
trermicitlam
rizante
•ran asara 'impaste mata +alfas para rou
Lado Brasileira
,pos..nteina. óleos -para Inapezas de catClasse 46
Classe -41
:pós aste branquear roupa. aalicato
classe 6
' ta. ai- vnt menaataloo para dar brilho aias
Café em gra°. torrado amoldo
Para distinguir: Instalações hidrarthera
:m rolas. ;: arbirreto de dica, aba:Mato ife ~to, -Moda .eanatica, *nhã° -em p45.

ANADELLA

•

DiFER

SOO
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Termo n° 662.552, de 23-9-1964
Comercial Belita de akatigos Para
Escritorios Limitada
•
São Paulo
•

Termos as 662.555. de 23-9-1964
Masaichi Saito
São Paulb
DO SAITO

•

BELITA

In d. Brasileira

Termo n° U2.560, de 23-9-1964
Representações Salvio de Rezende
Limitada
São Paulo

forma de fita), anéis de borracha (exceto os incluivela em outras classes);
protetores de pontas de lápis de tenia
espécie; olusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pesos para papel; raspadoresa
lestõjos para desenhos; réguas; eiquadros; tábuas ou ranchas /Ira desenhos;
gramas para papel e tachas; papel carbono; papel estendi; caixas de itinta
para escritórios ou desenho; pires .para
t.nta nanquim; tintas ara carimbos, tinam' nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para escrever (exceto tintas para pintura de casas, tétos e paredes e exceto tintas de cal)

'SALVIO DE REZENDE".
Classe. 41
,• Classe 50
A:cachola-as, aletria, alho, aspargos
. Classe 17
Para distinguir: Almofadas para carim- açjcar, alimentos paar animais, amido, Para distinguir: O timbre da requerenbos, para tintas, arquivos, berço para amêndoas. ameixas, amendoim. araruta te, a ser usado em todos OS papeis de
mata-borrão, borrachas, berços aara ca- arroz, atuns, aveia, avelãs, azeite, azei- correspondência e contabilidade, inclunetas, tinteiro, carinibadores, carimbos, tonas banha, bacalhau. batatas, balas sive contratos, cheques, debentures,
cofres de aço ara escritórios, estojos biscoitos,- bombons, bolachas baunilha ações, apólices, dulicatas, notas promissórias, letras ,de cambio e recibos
para compasso, furadores, fitas pára café em pó e em grão, camarão, canela
máquinas de escrever, fichados, gan- em pau e em pó, cacau, carnes, chá
Termo ns 662.561, de 23-9-1964
chos, lápis em geral, lapiseiras, máqui- caramelos, chocolates, confeitos; cravo,
Criação
Experimental de Roedores e
cereals,
cominho,
creme
de
leite.
cremes
nas para grampear, maquias de calTêrmo no 662.564, de 23.9-1964
Carnívoros ?‘Criex" Limitada
cular, porta-lapis, porta-canetas, pren- alimentícios croquetes, compotas, can
Tenenge — Técnica Nacional de
São
Paulo
gica.
coalhada,
castanha,
cebola.
condi
sas, papel carbono, reguas, reguas em
Engenharia S. A.
n enass para alimentos colorantes
"T", tinteiros e tiata.s de escrever
São Paulo_
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
sais,
espinafre,
essências
alimentares,
em.
662.553,
de
23-9-1964
Têrnao no
CRIEX
TENENGEGulç — Strean Importação, Exportação padas. ervilhas, enxovas, extrato de tofarinhas alimentícias, favas, fé
TECNICA
NACIONAL' 7 e Comércio de Gêneros Alimentícios- mate,.
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijk, ind:a tr ia Brasileira:
Limitada
DE ENGEHÁRIA S.A'
.
figos, frios, frutas secas naturais e cria,
•
Classe 19
• São-Paulo
asslizaclas; gricose, gana de mascar, gorPara distinguir: Animais vivos
Nome Comercial
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
Termo
n°
662.562,
de
23-9-1964
goiabada,
geléias,
herva
doce.
berra
rirmo no 662.565, de 23-9-1964
GOLF ST
.Samia S. A. Modas, Confecções e
mate, - hortaliças, lagostas, línguas, leite
Ind. Braiseetira
fui — Instituto Universitário do
Bazar
,
condensado, leite em pó. legumes, em
Livro
São Paulo
Classe 11
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
São Paulo
1
Alcachofras,. aletria, alho, aspargos aas alimentícias, mariscos, manteiga
açúcar. alimentos paar animais; amido margarina, marnielada, macarrão, mas,
$
M I 1.
•
IUL—INSTITUTO
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta sa de tomate, mel e•melado, mate, masra
Ind. Brasilei
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- sas para mingaus, molhos, moluscos.
UNIVPSITARIO
, tonas, banha. bacalhau, batatas. balas. mosta
rda, mortadela, nós moscada, noDO STRO
- Classe 36
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha zes: óleos comestíveis, ostras, ovas,
'café em pó e em grão. camarão, canela pães. pinos, prlinés, pimenta, pós para Para distinguir: Artigos de vestuários
Nome Civil
em pau e em pó. cacau, carnes, chá pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- • roupas feitas em geral: Agasalhus
caramelos, chocolates, confeitos, cravo tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins; aventais, a;parcatas, anáguas, blusas,
Vamo n° 662,566, de 23-9-1964
cereais. cominho, creme de leites cremes queijos, rações balanceadas para ani- botas, batinas, blusões, boinas. baba.
Auto Viação Tremembé Limitada .
alimenticios croquetes; compotas. ,can. mais, requeijões, sal'. sagu, sardinhas. dourais, bonés, capacetes. cartolas, caraSão Paulo
puças,
casação,
coletes,
capas,
abales
gica, coalhada. castanha, cebola, condi. sarduiches, salsichas, salames, sopas enmentos para alimentos, colorantes latadas, sorvetes, sucos de tomates e de cachecols, calçados, chapéus. cintas
chouriços, dendê, doces, doces de fru. frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- cintas, cocnbinações, carpinhos, calças
'tas, espinafre, essências alimentares, em- ama tremoços, tortas, tortas para ali- de senhoras e de crianças, calções. cal
ças. 'camisas, camisolas, camisetas
_ panas. ervilhas, enxovas, extrato de tomento de animais e aves, torrões.
cuecas, 'ceroulas, colarinhos, cueiros.
mate, farinhas alimenticias, lavas, ta.
toucinho e vinagre
Ind.Erasileira
saías, casacos, chinelos, dominós, acharcuias, flocos, tareio, fermentos. feijão,
pes.
fantasias,
fardas
para
militares,
cos
Tèrmo
n°
662.556,
de
23-9-1964
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris.
!ecoais, fraldas, galochas, gravatas, gorBar e Lanches "Cavado" 'Limitada
talzadas; gricose, goma de mascar, golros, logos de 'ingeria, raquetas. laquês,
Classe 21
• São Paulo
- duras. granulos, grão de bico, gelatina
luvas, ligas, lenços, mantas, meias, Para distinguir: 'Veiculos é suas partes
, goiabada, geléias, herva doce, herva
maiõs.-mantas, mandrião, manilhas, pa- Integrantes: Aros para bibicletas. automate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas. móveis, 'auto-caminhões, aviões, amor. condensado. leite em pó, legumes em
Ind. Braalleira
peugas, ponches, polainas. pilatnas, pu. tecedores, alavancas de câmbio, braços,
, conserva, lentilhas, linguiça, touro. mas
nhos, perneiras, quimonos, regalos. breques, braços para veículos,, biciclea mas alimentícias, mariscos, manteiga.
Classe 50
robe de chambre. roupão. sobretudoS tas. carrinhos de mão e carretas. camimargarina, marmelada. macarrão, mas
Para distinguir: Impressos
suspensórios, saídas de banho, sandálias nhonetes.. carros ambulantes, caminhões
sa de tomate, mel e melado, mate, massueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks. sarros, tratores, canas-berços, carrossas para mingaus. molhos. moluscos
Termo n9 662.557, de 23-9-1964
tuler, toucas,. turbantes, tefnos, uni- tanques, carros-irrigadores, carris, carmaatarda, mortadela, nós moscada, noBar e Lanches Amparo Limitada "
formes e ,vestidos
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
roças,' carocerlas. chassis. chapas cirSão Paulo
pães. piaos. prIlnés, pimenta, pós para
culares rara veiculos. cchos di veiculos
Termo
n.
662.563,
de
23-9-1964'
pudins. pickles, peixes, presuntos. pacarrinhos para- máquinas de escrever
Natal — Representações Limitada
tês, petit-pois. • astilhas, pizzas, pudins,
corrediços, para veiculos. direção desliIne
P
Brasilei
ra
São
Paulo
oremos, rações balanceadas para amgadeiras. estribos, escadas rolantes, eleolais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
vadores para passageiros e rara carga.
senauiches, salsichas salames, sopas en,
•
Classe 50
engates para carros, eixos de direção,
NATAL.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
.Para distinguir: Impressos
freios, fronteiras para velculos grada°
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha_
locomotivas, lanchas. "motociclos, molas,
incidatria
Brasileira
Termo no 662.558, de 23-9-1964
rim tremoços, tortas, tortas para alimotocicletas. motacargas, motá furgões,
Estamparia de Tecidos "Ruymar"
, Mento de alliMe3 é aves, torrões,
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
Limitada
toucinho- e vinagre •
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões,
(-lasse 17
•
São Paulo
•
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de rodas para bicicletas, raios para bicicleTétano a° 662.554, de 23-9-1964
cós e para cop.ar ; as mesmas três qua. tas, reboques, radiadores para -veículos.
FOLRÀ IS ouRo
Text]] Claudecervo Limitada
lidadas de lápis comn a mina móvel; gra- rodas para veiculos, selins, trkides, ti• Ind. Brasileira
. São Paulo
çites' ou minis comuns, de cõr e para rantes para veículos vagões.' velocipecopiar: giz para desenho e giz para des, varetas de controle do afogador e
Classe )7
marcar (exceto giz ara bilhar): carvão acelerador. tróleis.. troleibus, .varaes de
CLAulEcERVO
, Para distinguir: Lençóis
carros, toletes para carros
para desenhar (exceto o incluivel em
Ind. Braailaira
outras classes): porta-giz; lápis de louTei:rno no 662.559. de 23-9-1964
Termo ns 662.567, de 23-9-1961
sa: lapiseiras, era rins e craions artisti
Comércio de Comannentes Eletrônicos cos: canetas, canetas-tinteiro, penas pa
Auto Viação Tremembé Limitada
C.C.E. Limitada
São Paulo
Classe 23
ra canetas-tinteiro e penas comuns pa•
• • 'Sã s, Paulo
Para distinguir: C,aroã, fazendas de *era escrever (exceto as de metal precldso) as p rosilhas para canetas-tinteiro; secldos de lã, em peças, linro, rama seda
AUTO VIAÇÃO TRUMEMBá
cadores
natural, tecidos de flanela tecidos de
de • penas; caixas para penas;
n
`"4 rb
easemiras, tecidos de malha tecidos de
'inteiros: mata-borrão: borrachas de sac.a.as
i lar de teala espécie para tinta e para
Organdi, batista, cretone, falares e
Classe 33
Para
d'atir4iir.
vo, •
,
setim
elásacos (faixas de borracha em
Titulo ' Ind.

Brasileira,

•

-TR•EMEMBE"

Segunda-feira 1
Tirmo a° 662.568, de 23-9-1964
Auto Viação Tremembé Limitada
São Paulo

"AUTO VIAÇÃO
TREMEMBÉ 1,,TDA1:
Nome Comercial

Têrmo a° 662.569, de 23-9-1964
Churrascaria e Pizzaria Pilão
Limitada
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (SeiãO III)
galho, produtos betuminosos, imperou.
laxantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outro, como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas alatinados para uso, nas construções, pargutas, portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, =que, de cimento. vai as, vigamentos e
vitrós
Térmo a° 862.572, de 23-9-1964
Equipamentos BKL Limitada
São Paulo
B KL

Ind. Braaileira

aniduiches, salsichas, saiamo, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frotas; torradas, tapioca. taimaras. 'Ldlha
rua, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Têrmo n o 662.576, de 23-9-1964
Panificadora Explêndids Limitada
Sâo Paulo

"EXPLENOIDA"
.IND. BRASILEIRA

1

IND. BRASILEIRA

amêndoas, ameixas, ameaddim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei

Classe 41
Para distinguir: Carnes em geral, linguiças, lombos, mortadelas. Noa, presuntos,
salames, salsichas xarques atum, camarão, bacalhau, mariscos, condimentos e
conservas alimentícias
----+iirmo n0 662.570, de 23-9-1964
Panificadora "Ceci" Limitada

São Paulo

biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Classe 6
Para distinguir: Equipamentos indus- café em pó e em grão, camarão. canela
MD pau e em pó. cacau. carcea cha
trais
Têrmo ag 662.573, de 23-9-1964
Decorações Sivestre Lanada
São Paulo
SILVESTRE

In d. Bra si leira
Classe 34
Para distinguir: Cortinas e tapetes
Tèrma n° 662.574, de 23-9-1964

Companhia Construtora Centenário
São Paulo
SCARS DLLS

Termo a, 662.579, de 23 9-1964
Organização "Grou'' Limitada
Sâo Paulo

'G R OU
Para istinguir: lnip.essos
cheques duplicatas enveluis...s.
'notas p.omissórias, papel de
dncia e recibos, impressos em t. (azes,
1 placas, tabuletas e veiculo.... b.aletes
ipreosos

.

.

Ténis° n° 662.580, de 't3 -9- 1964,
1Classe 41
1
Bar
e Lanches Vila Garcia Limitada
All;achotrus, aletria, alho. aspargos
São Paulo
açúcat. alimentos paar animais, amido
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas

PILÃO
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"VILA GARCIA"
IND. BRASILEIRA

Classe 41
caramelos, chocolates, conteitoa, crave
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite Alcachofras, aletria. alho. aspargos,
goiabada. geléias. herva doce, herva açúcar, alimentos paar animais, amido,
duras. grânulos, grão de taco. gelatina amêndoas. ameixas. adiendotm. araruta,
condensado, leite ata . pó, legumes em arroz, atuns, aveia. avelãs, azeite, azei.
g:ca. coalhada, castanha, cebola. condi, tonas, banha, bacalhau, batatas, baias,
mentos para alimentos. "obrantes oiscoitos, bombons. bolachas. baunilha,
chouriços, dendê. doces, doces de teu café em pó e em grão, camarão, canela,
tas, espinafre, essências alimentares, em. an pau e em pó. cacau, carnes, chá,
padas, ervilhas, casavas. extrato de to- caranelos. chocolates, confeitos, cravo,

mate, farinhas alimenticias. lavas, té
mias. flocos, tareio. fermentas, feljaa
figos. trios, trutas sêcas naturais e cria
talizadas: gricose. goma de mascar. gor
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sais alimenticlas. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas.
si de tomate, mel e melado mate, massas para mingaus. molhos moluscoli.
mostarda, mortadela, nós moscada, uca
;ta, óleos comestiveis. ostras, ovas,
pites. piaos, prlinés, pimenta. cós para

cereais, cominho. creme de leite, crenaai
alimenticios croquetes, comtas. Cad.'
gica. coalhada, castanha, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de teu.
as, espinafre, essências alimentares, em*
padas. ervilhas. amovas, extrato de to-

mate, farinhas alimenticlas, favas, fécuias, flocos, farelo, fermentos. !Mão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e cria.
Classe 33
talizacias: gricose, gana de mascar, ¡gorTitulo
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Têrmo a° 662.575, de 23-9-1964
pudins, pickles. peixes, presuntos, pa- goiabada, geléias, herva doce, herva
Bar e Lanches Tunesca Limitada
tês, petit-pois. astilhas, pizzas. pudins; mate, hortaliças, lagostas, Ungem, leite
queifos, rações balanceadas para ana condensado, leite em pó, legumes ta
0413. BRASILEIRA
São Paulo
mala requeijões sai sagu. ,ardinhas. conserva, lentilhas. linguiça, Mara, mas.
sanduiches, salsichas, salames. sopas era sas alimentícias, mariscos, manteiga,
`TUNESCAM
laradas. sorvetes. 3uc05 de tomates e à margarina, mamei: da, macarrão, masIND. BRASILEIRA
frutas; torradas, tapioca. támaras, talha. sa de tomate. mel melado, mate, mas—
Classe 41
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- sa,: para mingaus, molhos, moluscos,
Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
mostarda, mortadela, da moscada, ao..
mento de animais e aves, torrões,
bolachas. pies-doces, queijos, doces, pa.
tu; óleos comestíveis, ostras, ovas,
'
toucinho
e
vinagre
Classe 41
• netones, sorvetes e café
pães piaos. prlinés, pimenta, pós para
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Termo no 662 . .577, de 23-9-1964
poetas. pickies, peixes, presuntos, paTeimo n o 662.571, de 23-9-1964
açúcar. alimentos paar animais, atui&
Abdo Zelauhi
aa, petlt-pois, astilhas, pizzas, pudins:
Guelpa F,ngenharia e Comércio
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
Paulo
cdos, rações balanceadas para ant.
Limitada
aros. atum, aveia, avelas, azeite. azei
s requeijões, sal, saga, sardinhas,
São Paulo
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
•na:hes, salsichas, salames, sopas en.
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha.
,cas. sorvetes, sucos de tomates e de
°LAS PALMAS" traias;
café em pó e em grão, camarão, canela
torradas, tapioca, tamaras, talha:-.tn pau e em pó. cacau, carnes. chá.
acra tremoços, tortas, tortas para aliIND. BRASILEIRA
caramelos. chocolates, confeitos. cravo..
mento de animais e aves, torrões,
-ereals, cominho, creme de leite. crém,:
toucinho e vinagre
Classe 42
11:mentidos
croquetes,
compotas.
can,
IND. BRASILEIRA
qica. coalhada, castanha, cebola, condi. Para distinguir: Aguardeutes, aperitiTérmo a° 662.581, de 23-9-1964
mentos para alimentos. colorantes vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- Indústria e Comércio Plastoy Limitada
vejas
fernet.
genebra.
gin.
kumel,
licochouriços, dendê. doces, doces de teu
São Paulo
tas, espinafre, essências alimentares, em res, nectar, punch pimpermlát, chuta,
Classe 16
sucos
de
frutas
em
álcool, vinhos, ver.
Para- a sunguiri Materiais para constru- padas, ervilhas, erutovas, extrato de to

CECI

GUELPA
L

ções e decorações: Argamassas, argila mate, farinhas alimentícias. favas, fé
areia, azulejos batentes. balaustres,. blo- calas. flocos 0. .relO. 'r . rnentos Teliao
figos, frios ir' i sècas itianis e cria
cos de cimento, blocos ara pavimenta. talizadas: grouse.
goma de mascar. go*
çao, calhas cimento. cal. cr& chapas duras. grânulos. grão
de bico. gelatina
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas, goiabada. geléias, herva doce heras
chapas para coberturas caixas dágua, mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
caixas para- cobertuas. caixas dilatai. condensado, leite em pd, legumes em
MI.X8I de descarga para ethros. edifica- conserva, lentilhas, linguiça, touro. mas
ções remoldadas. estugeu. emulsão de sas alimenticias, mariscos. Manteiga
base asfáltico estacas, esquadrias estaca margarina, marmelada, macarrão, mas
turas .metálicas para construções. lame- se - de tomate, mel e melado, mete, maslas de metal, ladrilhos, lambris, luvas sas para mingaus, molhos, moinara*
tante contra frio e calor, manilhas, mas- mesaarda, mortadela. da moscada, noà função. 'ages, lageotas. material iso- zes, óleos comestível% ostras, ovas.
tas par revestimentos de paredes. ma- pões, plaos, prlines, pimenta, p6s para
deiras para construções. mosaicos, pro- Pudins. plddes, peixes, presuntos, padutos de base asfalt co produtos para th, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;

muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

'PLASTOY'

Tèrmo no 662.578, de 23-9-1964
Casas Brasile ra S. A. Utilidades
Damésticas
Siio Paulo

IND. BRAOLEIRA

'BRASILEIRA

Classe 50
Para latinguirr Impressos pra uso em:
cheques, duplicatas enveapes, fatures,
notas promissórias, papel de correspon.
drda e recibos, impressos em cartazes,
tornar impermeabilizantes as argamas- queijos, rações balanceadas para ani• placas, tabuletas e veiculos, bilhetes
tospressos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra- mais, requeijões, sal, sagui sardinhas,

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylont Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ani.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandeias.
bases para teldones, baldes, bacias, boi.
nas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas • utensilio% cruzetas,
caixas para acondidonamen2o de ali.
mentos, caixas de material plástico „para
baterias, coadores, coos, canecas, co.
}heras, conchas, cestas para pão, cest1.
abas capas para álbuns e para livros
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cálices, cestos. castiçais para velas
saixas para guarda de objetos. cria
altos, coadores para chá. descanso 'saia
pratos, copos e copinhos de Piásro's0
para sorvetes, caixinhas de plastieo
para SOrVetes, colherinhas. pasin:sis.
garfinhos de plástico para sorvetes. for&tabas de plástico para sorvetes d st.os
atibreagens de material plástico embalagem' de material plástico para sorvetes estojos para objetai, espantar; de
afta, esteiras enfeites para automóveis crassas .anti-ruidos, escoaduras de
pratos, funis, 'fotnias para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
pare bolsas,- facas, guarnições. guarniOes para chupetas e mamadeiras, guarlições para portasblocos guarnições
para liquidificadores è para batedsicas
frutas e legumes, guarnições de material plástico para ciensilios • objetos
guarnições Par a balsas. gastas çal sas
para cortinas, jarros, laminados, piásticos, lancheiras, mantegueiras, e alas,
Orinóia, pendedores de roupas, puxadona para móveis, pires, pratos, aalitelros, pis de casinha. pedras pomes, artigos protetoes para documentos, pis
;adores de água para uso 'doméstico
PnrinaenPas. porta-piqueis, prirta-nofats
tworta-documentos, placas, rebites, rodiMias, recipierites. suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para arraigas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhamea para acondicionamento, vasos, xicaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borzacha. para
annum& para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
aorrelas, pasta e pedias para afiar
rebolos, adesivos para tasos. adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis par tecelagem e guar---- alçais& de material plástico para indasiria geral "de plásticas

(Seção III)

vadores para passageiros e para carga,
engata para carros, eixos de direção,
tremas, fronteiras para veículos guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargias, moto furgões,
manivelas..navios, ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, panaria.
rodas para bicicletas, raios para bicide.
tas, reboques, radiadores para veiculo.
rodas para veículos. selins, tricicles,
tanta para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do aidgador e
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes para carros .

cintas, canbinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calçdes, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas casacos, chinelos dominó*, achar.
pai. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de Brigaria, jaquetas, laguês,
luvas, ligas, lenços, manter:, meias
maiôs, mantas, mandrião, manilhas paletés, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quienonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saída de banho, sandálias,
Termo n° 662.584, de 23-9-1964
susteres, aborta, sungas, atolas ou glacia,
Roos Corretagens Limitada tuler, toucas, turbantes, ternos, uniValioso
Bão Paulo
formes e vestido -

VELLOSO—E0Os
'Ind. Brasilekra ciasse 50
Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais

Termo n° 662.590, de 23-9-1964
Auto Posto Elysée Limitada
São Paulo

titias, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo no 662.594, de 23-9-1961
Cerealista Gurinhatã Limitada
São Paulo

OURINHATI
Ind. Brasileira

Classe 41
Para distinuir: Arroz, feijão, batata, ca..
Classe 47
fé, açucar, cobrado, cravo, canela, baTermo nt 662.585, de 23-9-1964
Organtec Produtos Quimicos Limitada Para distinguir: Gszolinas e lubrifican- nha, aveia, azeite, condimentos para
tes
São Paulo
alimentação, cereais, farinhas alimentícias, cereais, massas de tomate, e manTermo nt 662.591, de 23-9-1964
•
teiga
Finaban — Firrandadora Bandeirante
BRILHO 'CELOFANE
S. A., Financiamento, Crédito e
Termo n° 662.595. de 23-9-1964
Investimento .
Aval Armazena Volantes de Abasta.
Classe 46
São Paulo
cimentos Limitada
Para distinguir: Detergeutes e artigos
São Paulo
para limpeza domésiica em geral, notadamente cara de assoalhos
Termo n° 662.586. de 23-9-1964
Queijos Pasteurizados Myrna
Limitada
São Paulo

0FIB,ABAN"

Classe 50
Para distinguir: impressos

MIRRA
Ind. braaileirs

Têrmo no 662.589, de 23-9-1964
Churki jelailete
São Paulo

RI C —NEL

Classe 36
canas tratores, caraos•beaçoa, carros- Sara distinguir: Artigos de vestuáains
tanques. carme-brigadores, carros, sast• e roupas feitas em geral: Agasalhas
c:armarias, cismais. chapes ele- aventais alparcatas, anáguas. laussa,
rolares para veiculo& cebos de veiado, botas botinas blusões. boinas, babe.
cordehos para máquinas de escreves douras, bonés, capaceti. s cartolas cara
eorredigos, para veiculo& direção. desb puas, casação. coletes, capas chatas
Meíriss, estribos, escadas rolante*, ele. •cadiecols, calçados, chapéus. cintos

•4LVAL
Ind. Brasileira

Ind.Brasileira

`SUEVIA"

taa, carrinhos de saio e carretas. auni.
nhostetee., carros ambulantes, caminbtlea

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós, acharpra, fantaiias, fardas pare militares, aolegisla. fraldas, galochas, gravatas, gor.
roa, jogos de angaris, jaquetas, incida
etnias, combinações, carimbo& calça&
luvas, ligas, lenços, mentis, meias,
maus, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
altos, perneiras, guimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudo&
surpensbrioa, saldas de banho, sandálias,
suciares. aborta, sungas, atolaa ou slacks,

ELYSÉE
Ind. Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Papéis de cartas, envelopa, cartões comerciais e de visitas, faturas, duplicatas, recibos letras
de cambio, notas promissórias, placas,
Classe 41
letreiros, luminosos, memorandos, che662.582.
de
23-9-1964
Termo ao
t• Para distinguir: Substâncias alimentícias
ques e carnais
Suevia Indtistáa de Móveis Limitada era geral, leite e seus derivados, notaSão 'Paulo
damente queijos em geral
Termo n° 662.592, de 23-9-1961
Papelaria Carfix Limitada
Termo ns 662.587, de 23-94964
São Paulo
Aato Posto 'Nova Campinas Limitada
CARF1X
Sap Paulo
Ind. Brasileira
NOVA CAMPINAS
IND. BRASA-EIRA
Ind.
Brasileira
I
.
Classe 40
Classe 17
Para distinguir: Armários, bancos, bufPara distinguir'? Almofadas ara carimClasse 47
feta, cadeiras, camas, camiseiras, carbos, para tintas, arquivos, berço para
teiras escolares, colchões, 'criado-mudos, Para distinguir: Oleos refinados maaus mata-borrão, borrachas, canetas tinteicristaleiras, divans, divan-camas, escri-e faturados de petróleo para lubriçicação ros canetas, cofres de aço, para escrivanbahas, guarda casacas. guarda co- de máquinas e motores, graxas e gaso- torios, compassos, furadora, ganchos,
midas, guarda roupas, mesas, poltronas,
lina
fichário, lapiseiras, máquinas para aonprateleiras, sapateiras, aofás, sofá-cama,
tar lápis, máquinas para grampear, mátravesseiros
Tarmo no 662.588, de 23-9-1964
quinas de calcular, orta-lapis, portaOrgantec Produtos Químicos Limitada canetas, papel carbono, prensas, ragus%
Termo no 662.583, de 23-9-1964
São Paulo
reguas cai T. unta: para escrever
Kennedy Autornoveis Limitada
•
São Paulo
'
Termo n° 662.593 de 234-1964
NI BONZL
Indústria e Comércio de Confecções
DE ARROMBA.
Flanai Limitada
•ETNNEtre°
Sãv Paulo
Classe 2
IND. BRASILEIRA
' Frase de Propaganda
Classe 21
distinguir:
Veiculas e suas partes
Para
integrantes: Aros para blincletas, automóveis. auto-caminhões,, aviões, amortecedores, alavancas de cambio. braços
brequea, braços para veiculas. bicicle.
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Ind.. Brasileira

Termo nt 662.596, de 23-9-1964
Indústria e Comércio de Móveis
Alameda Gloria Limitada
São Pauto

•

i•ellesiGrefri
Classe 40
Para distinguir: Armários, bancos, buffeta, cadeiras, camas, camiseiras, _carteiras escolares, colchões, criado-mudos.
cristaleiras, divans, divan-camas, escri-ô
vaninhas, guarda casacas, guarda comidas, guarda roupas, mesas, poltronas'
prateleiras, sapateiras, 'sofás, sofá-cama,
travesseiros
Termo n° 862.597, de 23-9-1964
Diesselmar Comércio de Auto Peças
Limitada
Sio Paulo

DIESELMMIL
Ind.. Bras'tJ. eira
Classe 21

distinguir: Alavanca de freio anteparos, amortecedores, barras de eixo,
barra de freio, braçadeiras de eixo, braçadeiras de mola capotas, carrocerias
'seios molas e paralamas
Para

Taram n° 662.598, de 23-9-1964
Nankai — Turismo e Empreendimentos
Classe 36
Limitada .
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: kgasalhos
NÂNLI
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
Ind. Brasilei ra
betas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas casa
ouças casação. coletes capas. aludes
.cachecols, calçados, chapéus, cintos
Classe 50
de sonharas e de crianças. calções. calPara distinguir: impressos
ça.. camisas, camisolas. camisetas

o
un:a-fc:ra 1 ....—

Teznio • na 662.599, de 23-9-1964
a/adobais , Indústaa Eletrônica
Limitada
.
, Saci paul°
' DAIDOBRAS
Ind. Brasileira
' • Classe 8-

Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes, antenas, baterias, businas, barometros, chuveiros elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chicotes para automóveis,' cabos e condutores elétricos, diais, enceradeiras, expremeaores
elétricos, fogões, máquinas fotográficas,
faróis, geladeiras, interruptoras, Isoladores, aparelhos de intercomunicação,
limpadores de parabrizas, luzes trazeiras
para veículos, lanternas, nsostradores
microfones, panelas elétricas, aparelhos
de refrigeração, rádios, refletores, sorveteiras, aarelros de televisão, válvulas,
voltimetros, e velas elétricas Te;mo no 662.600, de 23-9-1964
Gráfica Gasparini S. A. _
São Paulo

I nd. SErsenoira
C.lasse 50
Para ci.stinguila ImpressOs
Térmo n° 662.60I, de 23-9-1964
Rede jornalística Brasileira $• A.
São Paulo

DEMOCALÇIÀ
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletins, boletins impressos, crônicas,
toihetos, jornais, peças cinematográficas, pèças teatrais, programas de televisão e revistas
Termo a? 662.602, de 23-9-1964
Bazar Buenos Aires Limitada
São Paulo

BUENOS—LIBES
Ind.. Brasileira
Classe 50
_ Para distinguir: Impressos
Têrmo n° 662.603, de 23-9-1964
Indústria Eletrônica— Ottake" Limitada
São Paulo

rasileira•

&TIMM

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos: alto-falantes, antenas. agulhas para fonógrafos, aparelhos de alta-fidelidáde, amplificadores
de sons, bobinas, bobins para rádios.e
televisores, aparelhos para contrõle de
soa, chaves de tomadas; chaves automáticas, chaves para antenas e fios ter.
ra, comutadores, condensadores, aparelhos de Comunicação.interna, discos gravados, chaves de ondas, chaves de
alavancas, aliavas elétricas, chassis para rádios, diais, aparelhos de intercomu.
nicaçãO, aparelhos de frequência modulada, fonógrafos, fios para eletricidade e aios ferra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automático; geradores
estático e eletrônicos de alta frequência
que funcionam çom válvulas, inter;upto.
res, imaans permanentes para- rádios.

DIÁRIO OFICIAL
gravadores de fitas, gravadores de discos, aparelhos luminosos, lâmpadas, isoladores de corrente, microfones, mostradores, de rádios, máquina falantes, pilhas secas elétricas, plugs, pick-ups, para-raios, potenciômetros, escalas de video, resistências elétricas, aparelros
captora(' de sons, rádios, relays, redutores, rádio fonógrafos, reostatos, rádios para' automóveis, rádios receptores, reatores para luz fluorescente, rádios conjugados ou não' com fongrafos,
soquetes, aincronizadores, selecionadores,
aparelhos televisores, tomadas, transmissores de sons, toca-discos automáticos
ou não, aparelhos para telegrafo stm
fio, transformadores para rádios e televisões, tomadas de corrente, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons, válvulas para rádios
e televisores
Termo a9 662.604, de 23-9-1964
Confecções Masristil Limitada
no Paulo

MÁSBISTIL
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestiários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casação. coletes, capas, chales,
cacbecols, calçados, chapéus,' cintos,
cintas, combinações, carplahos. calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpela fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de /ingeri% jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
malas, mantas, mandrião, mandhas, pa!alba, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
nbos, perneiras? quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
suciares. afloras, sungas, stolas ou slacks,
tule., toucas,' turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo no 662.605, de 23-9-1964
Aeroterm — Instalações Industriais
Limitada
São Paulo

b-/VEROTERM
Classe 6
Para diatinguir: Alavancas, bombas hidráuljcas, bombas elétricas, blocos, cruzetas, cilindros, caldeiras, bobinas esmeris, limadores a frio e quente, malacates, teares, tupias e turbinas
Termo no 662.606, de 23-9-1964'
Guscoq S. A. Importação e Comercio
São Paulo

Ind9g2iSileira
• 4 -Jasse 5
Aço, ah-imano, aerro.
Para distina
alpacas, brohze, cobre, estanho, luza,
latão, níquel e zinco
•

(Seção III)

•

Termo a° 662.607, de 23-9-1964
Cosmonauto Peças e Acessórios Para
Autos Limitada •
São Paulo
C OSMONAUTO
Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Alavanca de freio, aia.
tearos, amortecedores, barras de eixo,
barras de freios,- braçadeiras de eixo,
braçadeiras de mola capotas, carrocerias, freios, molas e paralamas
Termo n9 662.608, de 23-9-1961
J. P. de Mello Publicações
São Paulo

(igi.reat,ufãtra
Classe 32
Para distinguir: Jornais e revistas
. Termo ao 662.609, de 23-9-1961
Requinte Decorações Limitada
São Paulo
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Térmo n9 662.612, de 23-9-1964

Entac Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

.rENIAC
¡Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos cie pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes, antenas,. baterias, businas, barometros, chuveiros elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chicotes para automóveis, cabos e condutores elétricos, dials, enceradeiras, expremedores
elétricos, fogões, máquinas fotográficas,
faróis, geladeiras, interruptores, isoladores, aparelhos de intercomunicação,
limpadores de parabrisas, luzes trazeiraã
para veículos, lanternas, raastradores
microfones, panelas elétricas, aparelhos
de refrigeração,' rádios, refletores, sorveteiras, aarelros de televisão, válvulas.
• voltimetros, e velas elétricas
Termo no 662.613, de 23-9-1964
Organização Jamor Limitada
São Paulo

REQUINTE

ind. Brasileira
Classe 34,
Para distinguir: Cortinas, cortinados, e
passadeiras
•
Térrno a° 662,610, de 23-9-1964
Indústria Quimica Okada Limitada
São Paulo

MUDA
Ind.. Brasileira
•Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
masca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalis bactericidas,' baraticidas. carrapaticidas, cresol, cresotalina, creozoto, desodorantes, desinfetantes, defunadores, exterminadores de
tas, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fungicidas, fumigantes, glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos , sanitários e
desinfetantes, papel fainegatório• pós
Inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, ' germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais • e hervas daninbas

JAMOR
ÁS

IND. BRASILEIRA

Classe 50
Para distinguir: Impressos cai geral
Termo n9 662.614, de 23-9-1964
maçaria de Amortecedores Sky
Limitada

São Paulo

IND. BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas parta(
morais, auto-caminhões, aviões, amor.
astegrantes, aros para bicicletas, autotecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques. braços para veiculos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, cami.
nhões, caminhonetes, carros-ambulantes,
carsos-tratores, carros-berços, carros,
Termo n° 662.611,- de 23-9-1964 • tasques. earros-irrigadore,. carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, cirSolubra — Lubrificantes e Graxas
culares para veicalos, cubos de velLimitada
culos, carrinhos pira máquinas de et.
São Paulo
cravar, corrediços para veículos, cubos e
de rodas, colmeias para radiadores de
ve'aulos, desligae:iras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passagei.
ros e para carga, engates para carros,
eixos de direção, freios, fronteiras para ,4
veiculos. guidão. Jocohiotivas, lanchas. ;h
motocicletas, molas, motociclos, motos ,s
cavalas. moto funaes manivela, navios,
ônibus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedais, pantões, rodas Para bicicletas, raios para veículos, raios para
Classe 47
bicicletas, reboques, radiadores para velPara distinguir: Graxas e lubrificantes c'ulos; rodas para veículos, selins, tri-

•

•
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toantes para veiculo., vagões,
velocipedes, varetas de controle de afogador e acelerador, troleis, troleibus, ve
rara de carros, toletes para remos
'rirmo no 662.615, de 23-9-1964
Nelson Pina do Nascimen t- .
São Paulo
•
PUIU. Ig/IXTYTA

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Fraldas para crianças
Têrmo n° 662.616, de 23 - 9 - 1964
"Concebo" Representações Limitada
São Paulo

CONCEITO
xna. brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais de construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blocoe'de cimento, blocos para pavimentaçao. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixa, dágua,
caixas de descarga para etbros. edifica
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltito, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impermeabilitantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel- para forrar casas, massas and-rcidos para uso nas construções," parqueias, portas, portões, pisos,- soleiras,
para. partas, tijolos tubos de concreto,
telhas, ticos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs

DIÁRIO OFICIAL (Seção til)
nado, aarelhos de alta tensão, apaielos
para moer e picar carne, aparelho' para solda-elétrica, balanças, baterias elétricas, batedeiras, batedeiras para safrascoa, batedeiras para líquidos e massas,
benjamins, binóculos, buleselétricos,
balcões Srigorificos, aparelhos p- ára bordar, aparelhos de alta fidelidade, chuveiros elétricos, coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas, câmaras frigorificas, câmaras fotográficas,
castiçais, aparelhos para 'cortar frios,
de- rotação, churrasqueiras elétricas, comutadores, chaves automáticas, chaves
de alavancas, castiçáa1s, chaves elétricas, czonometros, chassis, carrilhões,
bobinas para rádio e televisores, discos
gravados, ' despertadores, enceradeiras,
extintores de incêndio, esterllizadores,
espremedores elétricos, aparelhos para
espremer frutas e legumes, exaustores,
estojos para filtros com-torneiras, estufas, fogões, fórnos e fogareiros elétricos, !eroletes, fuzivel, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lan.
teenas de mão e Internas portáteis, lustres, panelas de pressão, microfones,
pick-ups, aparelhos de refrigeração, rádios, rádios conjugados ou não com
fonógrafos, rádios fonógrafos, rádios recaptores, relogios, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas secas e elétricas, resistências, refletores, registradores, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e fios terra, secadores' para
cabelos, sorveteiras, aparelras de, televisão, torradores lia cereais, torneiras
com dispositivos para aquecimento de
água, telefones, termômetros, toca-discos automáticos" ou não, ventiladores,
transformadores para rádio e televisores, válvulas para rádio e televisores,
isoladores, interruptores, resistncias &!étricas, tomadas, soquetes, trnsmissores,
sincronizadores. torneiras de compressão;
torneiras de altap sessão, registros para
vapor, para água, para bidê, para banheiros, para aparelho's bebedouros, para lavatórios para pias, tragas e cubos
conduites

- Termo n° 662.617, de 23-9-1964
Contabilidade Rodrigues Limitada
São Paulo .-

Termo le2 662.619, de 23-9-1964
Bonsan Representações Limitada_
São Paulo

IlkIno ao 662.622 de 23 -9,1964
Dektco Comércio e Indústria 5. A.
São Paulo
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, gr
murças, • couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro paraautomóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para vian, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Térrno n° 662.623, de 23-9-1964
Delaco Comércio e Indústria S. A.'
São Paulo
Classe 36.
'
Para sdistinguir: Artigos de veztUrios
e roupas feitas em' geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
caçhecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, salças. camisas, camisolas, - camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos,' chtnelos, docainós, echarpes, fantasias, fardas para militares, colesiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de litigaria. Jaquetas. laquês.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pe..
lepra •sgxem 'soSual suo!! •senni
éorta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tiwelas,
tubos para . ampolas, tubos para serinlet6s, palas, peishoar, pulover, pelariam,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
nhos." perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni'
formes a Vestidos

'BONS AN

Tênno n° 662.624, de 23-9-1964
Delaco Comércio e Inkistria S. A.
São Paulo
Classe 37
Para distinguir; Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos lençóis, panos para
cozinha, panos de pratos, toalraa de
rosto e de banho, toalhas de mesa

CLse50
Tèrmo nv 662.625, de 23-9-1964
RoDgougD
Para distinguir: -.Impressos para 1120 em:
Ind. Brasileira
Cheques, daplicatas, envelopes, faturas. Debico Comércio e Indústria S. A.
São, Paulo
nótas promissórias, papel ae corresponCasse 5Q
Classe 50 '
dência e recibos, impressos em cartazes,
?ara distinuir: O timbre de todos os placas, tabuletas e veículos, bilhetes Para distinguir: sPapéis de cartas, enveseus impressos
lopes, cartões comerciais e de visitas,
impressos
faturas, duplicatas, .recibos, letras de
Termo ret 662.618, de 23-9-1964
câ mbio notas romissórias placas, le1-Um° a' 662.621, de 23-9-1964
Monteiro Indústria e Comércio
treiros, luminosos. memorandos
Delaco Comércio e Indústria S. A.
Limitada
São Paulo
Tèrrno no a2.626, de 23-9-1964'
São Paulo
Harutq Okimasu
.
São Paulo

NtMONTERIOn
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aarelhos eleblue e eletrônicos, artigos e aarelhos
Wle utilidade domésticas: acendedores,
acendedores elétricos, aquecedores de
ambiente, aspiradores de pó, abat-jourg,
assadeiras elétricas, antenas, agulha*
para fonógrafes, aparelhos para banhos
de ar quente, a,elhos de cortar pão.
eparelros de comunicações interna, aparei:ias
..- de ar refúgeraclo e ar cond:cio-

DELAC0.1
Ind. Brasileira
Ciasse 23
Para distinguir: Tecidos em geral: tecidos ara confecções e ara taeçarias:
aleodão, canhamo. cama, trazendas e
tecloos de lã em peças, juta, linho, nylon paco-Paco, ramy, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos pano.codro e filó

.1dOSTEX
Ind. Brasileira
Classe. 8
Pasa clistinwr: Uni aparelho (lestinaelci
- a apanhar mostas

Termo 0.9 662.627. de 23:91964
• asco "Service" Limitada
São Paulo

Fevereiro de 1966
Termo no 662.628, de 23-9-1964
Gráfica A Noticia Limitada
Rio Grande do Sul

I*MnIfieir;
• Classe 32
-Para distinguir: Publicações
Têrmo n° 662.629, de 23-9-19e4
Farrapo,s Comércio e Representações
.Limitada
Rio Grande do Sul

nFd18": Brasjleira
Classe 50
Para distinuir: O timbre da sociedade
a ser aplicado em papeis de correspons
dencia e contabilidade
Termo st° 662.630, de 23-9-1964 •
Móvel' Decorralli Limitada
Rio Grande do Sul

DECORAM' e
Ind.. Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Armários, .camas,
modas, cadeiras, estantes, mesas, mesinhas e sofás
Têrmo ri9 662.632, de 23 -9 - 1964
Companhia Financiadora de Bens de
Produção "Cofibens" Crédito Financiamento e Investimento
São Paulo

‘11COFIBENS"
Ind.Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Papéis de carta., eavelopes, cartões comerciais e de visitas,
faturas, duplicatas, recibos, letras de
câmbio, notas promissórias, placas, . lareiras, luminosos, memorandos, cheques
e caracter
Termo no 662.633, de 23-9-1964
Companhia Pinanciadora de Bens de •
Produção "Colibens" Crédito Financiamento e Investimento
São Paulo

"COFIBE•NS"
' Classe 33
Titulo
Termo n° 662.634, de 23-9-1964
Companhia Financiadora de -Bens de Prodação "Cofibens" Crédito Financiamento e investimento
São Paulo
,cti.rinoetaaos. ot esss Q 'seguem comas
flmaliC/OrInre lipuniman

'Nome Comercial
-- •
Térino M. 662.635: de 23 - 9 - 1964
Super Mercado Ganha Pouco Limaada Estado du R:o dc alueiro

GAIA
lirA Par° t:

f

:INDI,STRIA BRASILEIRA
Classe- 4 1

i E UrY.NeileiL
r
Ind.
• -Classe 8'

Para d:stinguir: Discos ravados

Alcachofras, aletria alho., aspargo,.
açúcar. alimentos- paar animais. micta
amêndoas, ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei-

-
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OFICIAL (Seção III).

Tern2o n• 662.640, de 23-9-1964
tonas.. bp-tha, bacalhau, batatas, balas,
White Star Imobiliária Limitada
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
Estado da Guanabara
café em pó e em gra°. camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes. chá,
caramelos. chocolates. confeitos, crava,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
•
Í
ali:mentidos croquetes, compotas. canOca, coalhada, castanha, cebola, condi(ESTRELA BRANCA')
mentos para alimentos. colorantek
chouriços, dendê, doces, doces de fruGIDIISTRIA IMAS/112Rik,
tae, espinafre. essências alimentares, era.
Classe 16
de
to.
padas, ervilhas, casavas, extrato
-Artigos da classe
mate, farinhas allmenticias, favas, M.
colas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Têrmo 682.641, de 23-94964
figos, frios, frutas aècas naturais e cris- Empremal — Empresa de-Revestimentos
talizadas; fincam, gema de mascar, gorde Massas e Alvenaria Limitada
duras, grânulos. grão de bico, gelatina,
'Estado da 'Guanabara
goiabada. (idéias, herva doce, herve
mate, hortaliças, lagostas, lingual- leite
'Empremal Emprèsa
condensado, leite em pó, legumes em
conserva. lentilhas. linguiça, louro, mas45 Revestimentos de Massas
ias alimenticias, mariscos, manteiga,
'margarina,• marmelada, macarráo, masAlvenaria Ltda.
sa de tomate, mel e melado, mate, masNome Comercial
sas para mingaus, molhas, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, noTèrmo n° 662.642, de 23-9-1964
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, pisos, prlinés, pimenta, pós para Enramai — Empresa de Revestimentos
de Massas e Alvenaria -Limitada .
„pudim. pickles, peixes, presuntos, paEstado da Guanabara
tès,petit-pois, pstilhas. pizzas, pudins;
queijos rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sarduiches, salsichas, salames, sopas ialatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliIndústria- Brasileira
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 16
•
Artigos da classe
Termo n° 682.636, de 23-9-1964
Holanda, Santos ô Cia. Limitada
Térmo n° 662.643,, de 23-94964
Estado da Guanabara
jamil Mamed Abdalla'
São Paulo

Têrnio

re, 662.645, de 23-9-1964

S. A. Fábrica de Produtos Alimentícios
'Vigor'

São Paulo
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Têrmo n° 662.651, de 23-9-1964
Kavo do Brasil S. A., Indústria e .
Comércio
Santa Catarina

WHITE STAR.

SUPER MERCAM
10 JA73(1 L
Seirt;orinho-Eet:

Classe 50
Título
Térmo n° 662.637, de 23-9-1964
Fax
Indústria, e Comércio de
, Plantios Limitada
Estado da Guanabara

FAX

_cle &Paulo
Classes: 41 -- 42 —
.
Titulo

45

Térmo n• 662.644, de 23-9:1964
Parai:boa — Equipamentos Hidroelétricos Limitada
-•
Sáo Paulo

P

A RÃ X'

oA

LNDÜSTRIA BRASILEIRA

INDUVia "MU KR

indústria Braaileini

Classe 41
Para distinguir: Queijo, tipo parmensão

Classes: 8 — 10
In:dg:aia Comercial

Têrmo a° 662.647, de 23-9-1964
Televisão Excelsior 5. A.
Sáo Paulo

Tértno n• 662.652, de 23-9-1964
Kavo do Brasil S. A., Indústria
Comércio
Santa Catarina

Classe 32
Para distinguir; Almanaques, ageasts,
anuários, álbuns impressos, boletins, ce,
tálogos, edições impressas, folhetos,. jor.
nais, livros impréssos, publicações imInch:la bia Braaileiiir
pressas, revistas, orgão de publicidade.
programas radiofónicos, rádlo-televisióClasse 8
nados, peças teatrais e cinematográficaí, Para distinguir:
Aparelhos para full
programas circenses
Úteis, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos era
Têrmo n° 662.648, de 23 - 9-1964
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
Televisão Excelsior S. A.
aparelhos de alta tensa°, anemómetros,
Sio Paulo
antenas, alto-falantes, acumuladores, as.
Classe 8
piradores, aquecedores, bobinas, balcões
Para distinguir: Discos e filmes grava- .;rigorificos, barómetros, batedeiras pe.'
dos
ia liquidas e massas, chaves automátis
ca s cruveiros elétricos„cámaras
Termo n° 662.649, de,23-9-1964
rifles& chaves de alavancas, diais, ene
Televisào Excelsior" S. A.
eeradeiras, esterilizadores, ferro elétrica
Sáo Paulo
para solda, fogões e fornos elétricos,'
geladeiras, interruptores, liquidificado.
reg, maçaricos, nivela d'água para cal."
duras, prumos, plugs, pantómetros, ri..
sistências, registros para' vapor, relays,
reatores, tomadas, transformadores, 'termómetros, telescópios, voltimetros, vale
valas de redução e ventiladores

Passe 6
Para distinguir: Bombas hidráulicas, dt.
iam" geradores; turbinas e válvulas
para' motores, motores e suas partes
integrantes
Térrea n° 662.653 de 23-9-1964
• Tèrmo st• 862.646, de 23-9-1964
• Kavo do Brasil S. A., Indústria e
Héli.Morgantl
•Comércio
Ciasses: 1 — 2 — 3- 4- 5 . — 6
São Paulo
Santa Catarina
—7-8-910-11- 12- •
• O RGANIZAÇA0 CRUZ.
13-14-15 — 16 — 17 — 18 — 19
Classe 10
—20-21-22-23-24-25-- Massas plásticas
para" fins orlontológi.
DE CONTABILIDAD2`
26 27 28 29 30 31 SI coa e gutapercha.
pontas de guise
—33-34-35-36-37- .-. 38-- pere.ba para 'obturações
de canais, têxtil
99-40-41-42-43-44-45 laminada. cèra para .incrustações
e artle
Classe 33
•
46 — 47 — 48 — 49 50
cuiaçáo, ideal base, céra colante, sane
Artigos da- classe.
Sinal de Propaganda
dieta. godivas, Verniz isolante, gesso,
emalgamas,
liquides e pós para limpeza
Termo non 662.639, de 23-9-1964'
Térmo n• 662.650, de 23-9-1964
e polimento, lixas, porcelanas, ruge,
Centro Técnico de Gerência — Cetege
Kavo do -Brasil S. A., Indústria e discos
e rodas para desgastes. Algos
Estado da Guanabara
•
Comércio
dão
1dn5
fio, cittgut. seda e crina para
Santa
Catarina
•
soturna, protetores para seio, tira feita,
r
"preservativos, sacos para gélo, bo/saa
CENTRO TÉCNICO DE
Xavo do Brasil S.A para água quente,- irrigadores,- tubos ee
borracha para irrigadores, luvas e dede borracha para cirurgia, soaGEREN cTik CETEGE •
n431143,4
lndustria e Comercio deiras
% INDUSral:
das, drenos seringas para lavagens e
•
Injeções, agulhas para injeções. instruClasse 42
Classx• 33
mentos cirúrgicos para, operações, ven..,
Nome
Comercial
- Artigos da classe
toesa*, tarenõmetros, ',Unica% guta per.'
Para disting uir: Uma batida
Classe 28
Artigos da • classeTêm° n• 662.638, de 23-9-1964
Organização Cruz de Contabilidade
•
Limitada
Estado da Guanabara
•

-1
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dia. &atei artificiais, dentaduras, as- hiaterémetros, intgadores, instrumentos
santos para enfermos, estojos de bolso cirúrgicos para operações, líquidos e
para instrumentos cirúrgicos, grampea ,ø6s para limpeza e polimento para fina
' para Botaras, lençóis de borracha para odontológicos, lixas, luvas e dedeiras
hospitais, máscaras para anestesia, pa- de borracra, limas para ossos, lancetas,
diolas, aparelhos de pressão arterial, massas plásticas para fins odontológi' a parelhos de diatermia, mesas de opa- cos, máscaras para anestesia, mesas de
'. raç.es, mesas para curativos, aparelhos operações, mesas para curativos, mar' para massagens, estereliZadores, estufas, telos artificiais, perfuradores, pés e Iaraaparelhos de raios ultra violeta e Ca'artifidals, perfuradores ósseos, pisdeira para clinica médica, balanças para cas era obturações de canais, orcelaclinica infantil, cânulas, conta-gotas, nas, inceis para garganta, pinças anavidros conta-gotas, duchas vaginais, as- tômicas, rolos cireirgic_os de lã de pau,
. pátulas. agraphos, pincéis para gar- ruge e rodas para desgaste dentário,
i. gaata, escalpelos, facas, pinças anatô- sarjadeiras, sandaraca, seda e crina pamica, tesisuras, costótotmos, serras, ser- ra Munia, sacos para gelo e bolem
ras. paar raquotoosia, escopros, goivas, para água quente, sondas, seringas pamartelos, ganchos para músculos, cela- ra lavagens e injeções, serras, serras pa.
lameiros, bisturis, afastadoresa arretas, ra raquiotemia, termômetros, tesouras,
ruginas, elevadores, trepanos, proteto- trepanai, ventosas, verniz isolante para
res, perfuradores, limas para os ossos,
fins odontológicos
placas para ossos. agrafos para omos,
eterocópica dinâmetros, lancetas, estiles
Termo n9 662.656 de 23-9-1964
tes, especulo% dilatadores histeremetrtos,
Metalurgica
Mimo Indústria e Comércio
depressores, anuscóphas, . retoscópios,
Limitada
bugias, adenótomos, abre:boca, abaixa' línguas, aparadores, porta-amálgama,
Estado da Guanabara
extratores, escavadores, colheres cor., tantas, calcadores e alicates, aparelhos
de raios X e aparelhos de infra verme, lho. pés e braços artificiais de bortil ()
iVi
,a racha, meias elásticas, olhos. artificiais,
aparelhos para 'surdez
AthtiSTRIA BilASILZRA.

717,

Ténue ao MAN, de 21141-1964

Mudados Bernard Limitada
Rio Grande do Sai

Fevereiro de 1965
sórios de veleuls para sinalização
pus flundandio em geral, formas ela.
trina fervedores, frigorifico*, fotóMis,

troa, fios elétricos, filtros de interferénda, fonógrafos, garrafas térmicas, mi.
semetroa geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globo.
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidremetros, incubadoras, indicadores de vácuo, instruateqtos
de alarme, interruptores, isoladores, tamIndústÃ
Brasileira
padas flsh, lamparinas,. lactômetros, lentes. liquidificadores, lanternas mágicas,
Classe
lanternas' de pilhas, limpadores de pan , acumuladores.
ajou8r
Para distiaguiAb
rabrisaa, luzes trezeiras para veículos. •
acetinlimetros. amortecedores de rádio lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
e freqüência, anememetroa aparelhos cortar, magnetos, marcadores de passade televisão, apsrelhoe de ar condicio- gens, medidores, medidores elétricos,
nado, aparelho. para iluminação, inclu- micaoscópios, misturadeiras, máquinas
sive os considerados acessórios de vei- falantes, mostradores para rádios, miados, aparelhos para anúncios mecâ- crofones, máscaras contra 'gases; micrónicos, aparelhos aquecedores e medi- metros. tilVfia% • óculos; objetivas lotadores, aparelhos cromográficos, apare- gráficas, pahas elétricas, pOdemetros,
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviômetros, pinos e tomadas, panela
gistradores e medidores de distancias, de pressão, pilhas secas elétricas para
aparelhos para purificar águas, apare- transistores. pistolas de pintura. niugs.
lhos de sinala lampejantes, aparelhos painéis de carros, quadros distribuidoreguladores de gás, aparelhos de gal- res, pich-ups, para-raios, propulsores,
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- queimadores de óleo, quadrantes e sexa
lhos cinematográficos, aparelhos auto- tantas para observações astroblinrra,
máticos para acender e 'regular gás, refrigeradores, rádios transistorizados.
aparelho para separar café, aparelhos refletores reostatos, relógios de ponto.
para aquecer edifidos, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertaexperimentar dreno', aparelhos para dores, contadores e medidores de quandestruir insetos, aparelhos de ótica, tidade e volume, radiadores, rádios, re-:
Termo n° 662.654, de 23-9-1964
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tratores de graxa e óleo, receptores,
Kavo do Brasil 'S. A., Indústria e
aquecimento de água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para
Comércio
Classe 17
dores &atro-quiri:Icon, aparelhos para
Santa Catarina
Para distinguir: Máquinas e instalações recepção e reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros liquidos quanClasse 8
para escritorio, cofres, prensas, arqui- doa, aparelhas automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas,
Para distinguir: Aparelhos para fina vos, fichários, móveis de aço, gram- passar, aparelhos para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrigeúteis, instrumentos científicos e apare- peadores, ditas para máquinas, canetas- e legumes, aparelhos de - alta tensão. ração doméstica e industrial, registracores, resistências elétricas, reles, sorlhos didáticos, aparelhos elétricos em
tinteiro, canetas
aparelhas de proteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
geral, acessórios de aparelhos elét.icos,
de operários, aparelheis aliadores de
aparelhos de alta tensão, anemômetros,
Termo no 662.657, de 23-9-1964 • Ferramentas, -aparelhos distribuidores de maquetas, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomaantenas, alto-falantes, acumuladores, asSanta Matilde 3a1 .ão e de desinfetantes para instala- das e interruptores elétricos, torneiras,
piradores, aquecedores, bobinas, balcões Padaria e Confeitaria
ções
sanitárias,
aparelhos
esterilir,adca
Limitada
tubos acústicos termômetros para ober.
drigorificos, barômetros, batedeiras pares, aparelhos - gazeificadores, aparelhos vação meteorológica, telescópios, tacôEstado da Guanabara
ra líquidos e massas, chaves automátipare análises, aparelhos ozanizadorea metros, televisão, taxímetro, torradores
cas craveiros elétricos, câmaras frigoaparelhos vasteuriza gores, aparelhos re- de cereais, trenas, transformadores, teríficas, chaves de alavancas, diais, enguladores - ehtabil:zadores da presslo lefones, tostaddras, telégrafos, tripés
ceradeiras, esterilizadores, ferro elétrico
e do fluxo de gases e liquidos, apare- para fotografias, válvulas para :rádios,
para solda, fogões e fornos elétricos,
mos pára salvamento e para sinaliza- válvulas de descarga, válvulas de regeladeiras, interruptores, liquidificado..
sà g, aparelhos para asam:avistas, apa- dução, vacuiSmetros, válvulas elétricas
res, maçaricos, nivela d'água para calrelhos para limpar vidros, aparelhos
de vácuo: ventiladores •
deiras, prumos, plugs, pantômetros,'
para combater formigas e outras prasistencias, registros para vapor, selas%
gas, aparelhos automáticos acionados
Têrmo n° 662.660, de 23-9-1964,
reatores, tomadas, transformadores, ter..
pela introdução de moedas, aparelhos
Mecânica Bertuol Limitada
mômetros, telescópios, voltímetros, válespargidores, aparelhos e instrumentos
Rio Grande do Sul
vulas de redução e ventiladores
de cálculo, aparelhos paira observações
Classe 21
sismicas, aparelhos termostatos, ariloArtigos
da classe
Termo n° 662.655, de 23-9-1964
nametros, aspiradores de pó, aerômeKavo. do Brasil S. A., Indústria e
tros, acendedores elétricos, alto falanTérmo n° 662.661, de 234-1964 —
Comércio •
tes. aplicadores elétricos, antenas, baMecânica Bertuol Limitada
Santa Catarina
terias
de
acumuladores,
baterias,
Classe 41
• Rio Grande do Sul
•
ças
comuns
e
elétricas,
barômetros,
biPara distinguir Doces, biscoitos, man
Classe 10
Classe 21
Para distinguir: Abaixajinguas; abre- teiga, café, pão, pão doce, géleias ba nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- Para distinguir: Aeronaves, aerostatos,
tricas (cacete, paia . fins curativos). aeroplanos, alavancas de freios, amorbocas, adenótomos, afastadores, agrafos,
Ias, bolos
botões de campainhas elétricas, bombas tecedores. ambulâncias, andorinhas, aspara ossos, agulhas para injeção, algomedidoras, bússolas, baterias elétricas, sentos de velculos aviões,, automóveis,
Termo n• 662.658 de 23-9-1964
dão hidrófilo, alicates, amalgamas, apabules elétricos, buzinas, buzinas para balões barcos, bicicletas, barras de freOcaso J. de Oliveira
radores, aparadores para fins médicobicicletas/ Caixa de descarga, câmaras ios, barras de tração, braçadeiras de cai.
cirúrgicos, aarelhos ara massagens, apaEstado da Guanabara
frigoríficas e fotográficas, chassis de xas, braçadeiras de eixo, braçadeira, de
relhos de pressão arterial, aparelhos' de
rádios, chaves elétricas, chaves, cam- molas, braços de veiculos,N charretes,
diatermia, aparelhos de raios ultra-vio:
painhas, cinanatógrafos, cronômetros,
leia, aparelhai de' Raio X. aparelhos
carros de bagagens, carretas, 'Carretas
cronógrafos, combustores de gás, ddea de artilharia, carrinhas de mão, carride infra-vermelho, aparelhos de surdez,
metros,
cristais
de
rádio,
/condensadoassentos para enfermos, ataduras, bisres, comutadores, cortadeiras para foto- nhos para pedreiros, carros para caga.
turis, cadeiras para clinica médica, ca.:
grafias, chaves de alavancas, chaves ga, carros ara estrada de fero, carros, •
cleiras de rodas, 'cambraia hidrófila, ca.
automáticas, aapacitores de bloqueio, caminhõea, carrocerias, carroças, cat.
nulas, cataplasmas de feltro, cera para
cápacitores eletroliticos, calibradores, ruagens, carros tanques, camioneta.,
incrustações e articulações, cera colanconservadeiras para peixes e .carnes, chassis, carburadores, chapas de ma
te, datas para fins clínicos, cinte; urueaceradeiras elétricas, escalas para rá- baçálho de veículos, chapas circulare*
belicais, colheres cortantes, compressas,
' dios. estufas, engenho de assa' carnes. de veículos, chaneiras, coches, conexões
compressas de tecidos. costótomos, cureencoralodes de cabelo elétrico, empa- de tope de vaiculos, cabos para propul.
tas, dentes artificiais, dentaduras, derá/natos, esticadores de luvas, espelhes sores, cubos, desligadores, eixos de 'hépressores dilatadores. duchas, drenas,
de p lástico para eletricidade, esteriliza- lices, eixos de locomotivas, eixos de
elevadores,- espéculos, esponja, estufas,
dores, extintores de incêndio, ferros elé- veiculas embarcações, • elevadores, enga.
espátulas, escapelos„ escopros, çxtratotricos de passar e engomar, ferro de tes de borracha, engates de ferro, estri.
res, escavadores, fios de linho para fesoldar elétrica,- filtros e aparelhos fil- bos para carruagens, estribos de veíridas, facas, gachos para músculos, cetrantes, filtros para óleos, .filmes faia- culos, freios automáticos, freios pauta
Classe 38
CI OS.
faltimetros, gazes, godivas. goivas, gês*
fogões. fogareiros 'elétricos. East máticos, ferro de paralama, galeras,
Para distinguir: Sapatada
Vf is, filmes revelados, faróis como acesso, grampos para soturas, guta-perdia.,
hastes de veículos, hélices, iates, injeto.
"Mer

EE
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'riirmo'ri' 662.666, de 23-9-1964
los de locomotivas, j000s de engrenaW. Kabier Ei
.gens, jogos de roda, jogos de rodas paSuíça
ra transporte de toras, lanchas, lanchõea,
Prorrogação
liteiras, locomotivas, molas de borracha
para carros, molas de veículos, motocickta.s, motociclos, monociclos, navios,
ônibus, paineis de amaçai° de veiculos,
PRORROGAÇÃO
para-choques, para-lanas, pontões reboques. reboque para transporte, rebocadores, rodas para veículos, saveiros,
tambores de freios, tenders, tilbures, tirantes de carros, tratores, torles, trenos, triciclos, trucks de locomotivas, vagões, vapores, velocipedes
Classe 44
Para distinguir: rumo
-----.Termo re 662.662, de 23-9-1964
Termo n° 662.667, de 23-9-1964
Papelaria Riu flanco Limitada
C.ornpanhia Brasileira' de Investimentos
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Prorrogaaáo

VALERIA

7017Afifi,
Classe 38
Para distinguir: Cadernos escolares
'rirmo na 662.663, de 23-9-1961
Manufacture D'Horlogerie A.
Reyrnond S. A.
Suíça
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

A A
Classe 8
Para distinguir: Relógios cronômetros.
telémetros c despertadores
'Termo no 662.664; de 23-9-1964
I ia ndadan & R onus Aktiengesellscha Et
&riça
Prorrogação

;as, canaisase camisolas, camiseta*,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiro*
saias, casacos, chinelos, domines, acharpes, 4antas:as, fardas para militares co'egiais, fraldas, galochas, gravatas, gor-os, jogos de 'ingeria, laqueias. laques.
PRORROGAÇÃO
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paluvas. ligas. lenços. mantOs, meias
etós, palas. penhoar, ptilover nelerinas
acugas, ponches, polainas, pijamas. punho& • perne.ras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roi4.,ão. srbretudos,
a:socam:idos, saldas de banho sandálias
Classe 3 ureteres. &floris. sungas, tolas, ou slacks,
Para distinguir: Um roduto farmacêu- taier, touças. turbantes. ternos, uniformes
tico couteido euicilina, destinado ao
e vestido,
combate das doenças infecciosas
Termo ra° 662.675, de 23-9-1961
Termo n° 662.671, de 23-9-1961
laca Indústria 41e Roupas e Afins.
Ciba Société Anonyme
S. A.
Suiça
São Paulo
Prorrogação
Termo a° 662.670, de 23-9-1961
Ciba Societe Anonyme
Suíça
Prorrogação

ELKÓCILINA

PRORROGAÇÃO
(roaratwia taasatiM
• INVESTTMENTOS
<flits
gárrikOrk

PRORROGAÇÃO

PYROVATEX

*5.,..°

Térnio n° 662.676, de 23-9-1961
Auto Estacionamento Sizuak Limitada
Classe 41
Para distinguir: Rações balanceadas,*
• Rio Granaa do Sul
para aves e animais, alimentos em geral para aves e animais
Termo no 662.673, de 23-9-1964
Parrnagricola S. A. Importação e
Ea-portação
. São Paulo

DEKAVIT
Indústria Brasileira
(.?:sre

Classe 36
•
Para distinguir: Roupas de trica e malha

PRORROGACÃO

-SIMAK

1153601.1a 'Brasileirr
Clas.se 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes, exceto máciiiinas e motores
Tétano a° 662.677. de 23.9-1964
Fábrica de Dôces Rosaria Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 17
Pare distinguir: Limpa tipos para má- Para distinguir: Rações balanceadas,
quinas de escrever e panos elásticos para aves e animais, alimentos em geral para avos e animais
para copiadores e prensas
'ROSARI.A„
Térmo
no 662.674, de 23-9-1964
Termo no 662.669, de 23-9-196(
Indústria Brasileira.
Malharia Nossa Senhora da Conceição
Eerste Nederlandsche Coõperatieve
S. A.
Kunstmestfabriek.
Classe 41
São Pa"ulo_
Holanda
Para disfriguir: Biscoitos, bombons,
Prorrogação
confeitos, massas . alimenticias, . pães e
AGILAST
tortas

Inddstria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classe 2
Nal/ distinguir: Formicida

METROPOL
Indústria Brasileira

Classe St
Para distinguir: Artigos de vestuários,
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadauros, bonés, capacetes, cartolas, carapaças. casação, coletes, capas, chalata
Classe 1
Para distinguir: Produtos quimicus para cachecols, calçados, chapaus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
a indústria textil, agentes igni5ugos
de senhoras e de crianças, calções, cal" camisas, camisolas, camiseta"
Térzi-o ri° 662.672, de 23-9-1964
cue cas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Fartnagricola S. A. Importação e
saias, casacos, chinelos, doenio6s, acharClaases:.16 — 33
Exportação
pes, fantasias; fardas para militares,
Insignia
São Paulo
—
Irgiais, fraldara galochas, gravatas, gorTermo n* 662.668. de 23-9-1964
ros. logos de /Ingeria, jaquetas, laqués,
Hoelzel S. A. Indústrias Reunidas
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
Mercur.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paRio Grande do Sul
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.•
peugas. ponches, polainas, pijamas, riÇ.55- \NeN-V15'
Prorrogação
cibos. perneiras. ouanonos, regalo.,
rota de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
,
suciares, ahorts, aungas, atolas' ou slacks,
reler, toucas. tizbantes, ternos, uniPRORROGAÇÃO
formes e vestidos

PRORROGÁC-Ão.

Termo no 662.665, de 23-9-1964
Aliança Comercial de Anilina& -S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação
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(asse 2
Para 414 nguir: Adubos

Classe 361
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhosr
iventals, alparcatas. anáguas. blusas,
'lotas botinas. blusóes boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara,
Nicas, casacão coletes, capas, chuleai
cacrecols, calçados, chapéus, clatosi
cintas combinações corpinho* calças
de senhoras e de cria/aças, calçóes,

Térmo no .662.678. de 23-9-1964
Bar e Churrascaria. Cinquentenário
Limitada
Paraná

bar e Churrascaria
-Cinquentenário)
Classes: 41 — 42 — 43 — 44

"neer.

132 Segunda - feira 1
Termo ne 662.679, de 33.9.1964
Bar e. Restante Barão Limite"
Pernambuco

Bar e Iiestaurabti
,
4 Barão Ltda.
Nome Comercial
11111.-

Termo nc 662.680, de 23-9-1964
Móveis 3etra Indústria e Comércio
Limitada
Pernambuco

Móveis Setra

DIÁRIO OFICIAL (Seção HO
saa de doente e eal,

hidráulica; pedragolhO, Produtos betuminosos, impermea

[emites liguldos ou sob outras formes
para revestimentos -e outros como asa
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas,. construções, parquetas, portes, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos .de • concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs
----------Termo n° 662 . 684, de 23-9-1964
pré-Lage Limitada
Pernambuco

Indústria e Comércio
Ltda.

PRÉ-LAGE, LTDA.

Nome Comercial

Nome Comercial

Termo n° 662.681, de 23-9-1964
Mário de Souza Ferraz
Pernambuco

Termo rà° 662.685, de 23-9-1964
Olaria Rosário Limitada
Rio Grande dó Sul

MineradoraSão Francisco
Classes: 15 — 16 — 33
Titulo
rirmo n° 662.683, ,de 23-9-1964
Antonió Carlos Vieira da Silva
Pernambuco

Cadeira de

Engraxate
Classe 32
Para distinguir:: Almanaques, aquários,
albuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, livros Impressos, publicações impressas
tevistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e ca.
inematográficas, programas circenses
Tèrmo n9 662.682, de 23-9-1964
Mário de Souza Ferraz
Pernambuco

ÁMineradora
r_São Francisco
rizid- ilstria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para zonstru
ções e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos, gatentes. balausties
tos de cimento, bloros para oasainenta
1-;ão, calhas, cimento, cal, cr,.,
otunas:
Isolantes, caibros, caixilhos:
chapas para coberturas, caixas rlágna
Caixas para coberturas, caixas agua,
,nixas' de descarga para etixos, edificaOes premoldadas,. estuque, emulsoo de
base asfáltiro. estacas, esquadrias, estru..
turas metálias para construções, la.melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante -contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma,
'doiras para construções, mosaicos, pra.
dutos de base as 4á1tico. produtos para
tornar impérmeabilizantes as argarnas-

.,ROSÁRIO
Indústria Brasileira
Classe 16
.•
Para distingt.ir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres, ble
cos de cimento. bloros para pavimenta.
;ão calhas. cimento. cal. cré. chapas
soantes caibros: caixilhos: rolunasi
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos edificações premoldadas. estuque, canu;stao de
!irise asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos- lambris, luvas
de junção, !ages, tageotas. material isolante contra trio e calor, manilhas, mas:
sag para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, pro.
dutos de base a.s 4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argarnas.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
gulho, produtos betuminosos, unpermea
bilizantes liquido, ou sob ot.tras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. - plac $ para paVmentação, eças • ornamentais de cimento ou gesso 'i'a tetos e paredes.
papel para forrar- casas, massas antircidos para uso nas construções, par,
guetas, portas. portões, pisos. soleiras;
fiara portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de- ventilação. tan-ities de cimento. vigas. vigamentos e
vitnis
—

Terna° no 662.686, de 23-9-1964 ,-Assolação dos Engenheiros Civis
de 1965
Rio Grande do Sul
FEB1C
Indústria
Classe 16
Para distinguir': Materiais para consoa,
ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cri, chanas
isolantes, caibras, caixilhos: colunam
chapas para coberturas, caixas dágua,

Fevereiro .de 1965

nantes, anti-incrustantes e desincrustantes para caldeiras, arsênico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre,
acetato de amônia, acetato de potássio.
acetato de zinco, ácido bórico, ácido
acético, ácido axálico, ácido nitrias,
ácido fênico, ácido cítrico, ácido saliente°, ácido benzóico, actol, água oxigenada, - albagina,- albumlnato de ferro,
argirol, arseniato de ferro, arseniato de
potássio, arseniato de sódio, antimônio
metálico, amoniaco, liquido, arenal, aristol e cetalilida, bálsamo de perum,
cloreto de mercúrio, bl-fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, bolas alba,
boricina, borato de sódio, benzonaftol,
benzoato de mercúrio, bistumose, bicarbonato de potássio, breu FF, cola sintética, composições qu1rnicas utilizadas
pelas indústrias, texteis e pelos cortumes, corantes minerais para uso na
Indústria, creosoto para usos nas indústrias, cafeina, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio, carvão
vegetal em pó, carvão ativo, caseinato
de sódio, carvão animal, clanureto de
mercúrio, citrato de cafeina, citrato de
ferro, citrato de prata, citrato de poTêrmo no 662.687, de 23-9-1961
tássio. cloreto de amônia, cloreto de
Associação dos Engenheiros Civis
cal. cloreto de cálcio, cloreto de caagde 1965
nesta, cloreto de sódio, cloreto de poRio Grande do Sul
tássio, colargol, colódio elástico, cremos
de tártaro, cuprol, citrato de ferro, ci°eira Sul Brasileira
trato de quinino, citrato de ferro verde
carbonato de amônia, cloreto de zinco,
d'e Industrias dacarbonato de potássio, carbonato de
manganês, demmtel, desengraxantes para
niquelação, desoxidantes para metais.
Construção-Nic
em pó, estearato cie alumiai°, essências
:Classes: 16 — 33
desincrustantes para máquinas, enrcófre,
Titulo
de
gomenol, essência de eucalipto, emo—
lientes para remoção de tintas aplicaTermo no 662.688, de 23-9-1964
das, ernulsionante para produtos asfálIndústrias Químicas Liberty Limitada ticos, esmaltes, eter, fenosalil, formol,
Rio Grande do Sul
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosLIBERTY.
fato de amônia, fluidos para freios,
glicerina, glicerofosfato de potássio,
Indústria Brasileira
glicerofosfato de magnésio

caixas para coberturas, taifas dágua,
"caixas de descarga para Ohms, edificaçõea premoldadas, estuque, emulaoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra fria e calor, manilhas, mas;
sai para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, _produtos de base asUltico, produtos para
tornar iniperineabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais -de clmento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anti.
reides para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.. vigas, vigamentos e

Têrmo n• 662.691, de 23-9-1961
Importadora e Distribuidora
Classe 16
Willys S. A.
Para assinalar e distinguir genéricamen
São Paulo
te os artigos da classe, a saber: Velas,
Classe 47
fósforos, sabão comum e detergentes;
amido, anil e preparações para lavan- Para distinguir: Álcool para motores de
deria artigos e preparações para coa- explosão, carvão mineral, vegetal e de
- servar e polir
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação,. lubriSicanTermo n° 662.689, de 23 - 9 - 1961
tes, óleos combustíveis, óleos, para fre- Malharia Mauá Limitada'
ios, óleos lubrificantes, oleos para iluParaná
minação e para eração de fôrça, petróleo, querosene

MALHARIA MAUA

Termo n° 662.692, de 23-9-1961
Mercantil de Cereais Limitada
Estado da Guanabara

Classes: 36 — 33

Titulo
Termo n° 662.69.0, de 23-9-1964
Importadora e Distribuidora
Willys S. A.
São Paulo
•
st
Is
V.M.
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Para distinguir, tintas, lacas, vernizes
esmaltes, substâncias químicas usadas
em geral nas indústrias, anilinas, absorventes. alcatrão, ' água raz, álcool, a/uminto ern rtó, alvaiade, arda. antideto-

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

2401
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentí-

cias e seus preparados, ingredientes de
alimentos, essências alimentícias
Têrmo no 662,693, de 23-9-1964
Mercantil de Cereais Limitada
Estado da Guanabara

Fartura
-

Classe 41
Para distinguir: Substâncias alitileattcias e seus prepa ados, ingredientes de
alimentos, essências alimentícias

